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RESUMO

o objetivo principal deste trabalho foi o de caracterizar o ¡mpacto na qual¡dade
das águas subtenåneas gerado pela disposição inadequada de resÍduos sólidos
urbanos no Vazadouro Municipal de Tatuí (sp). o empreendimento ocupa uma área de
14,87 ha, e iniciou o seu funcionamento em 1g91 , recebendo todo o lixo proveniente da
cidade de Tatuí.

o uso dos métodos geofís¡cos eletrorres¡stivo e eletromagnético permitiram
orientar a locaçåo dos poços de monitoramento, bem como caractefizar o traçado das
plumas contam¡nantes, confirmadas por 12 poços perfurados a trado de quatro
polegadas de diâmetro e até vinte metros de profundidade. A água subterrânea fQi
amostrada e analisada em campanhas mensais durante o período de julho de 2000;a
início de janeiro de 200.1.

As sondagens elétricas verticais ¡dentificaram em toda a átea a oconência de
uma camada resistiva ¡nterpretada como um aguitarde, cuja superfície caracteriza o
nível de base e de descarga das águas subterråneas. os caminhamentos
eletromagnét¡cos, com o EMg1, investigando profundidades até seis metros detectaram
anomalias de condutividade elétr¡ca relacionadas ao lixo enterrado e às plumas
contam¡nantes. Já os resultados do EM34 nåo mostraram bons resultados, devido a
influência da camada resistiva, ¡nterpretada como aquitarde, nas condutividades
elétricas aparentes anômalas obtidas.

A potenciometria do aqüffero está condicionada a pruviometria da Íeg¡ão e às
características fisiográficas do lixão, que o transformam numa grande superfície de
inf¡ltração das águas percoladas- Esta inf¡ltração causa uma elevaçäo dos níveis dentro
e aba¡xo do lixão, e o impacto na qualidade das águas subtenâneas.

Hidroqu¡micamente é nítida a infruência do rixo na quaridade das águas do
aqüífero. As águas em áreas não contaminadas são bicarbonatadas mistas, enquanto
que aquelas afetadas pelo lixo, cloretadas sódicas. A condutividade elétrica, cloreto e o
sódio são bons indicadores de contaminação do aqüífero. o monitoramento das águas
mostrou também que o l¡xiv¡ado produzido durante os meses chuvosos eram mais
sal¡nos que aqueles dos ma¡s secos.



ABSTRACT

The a¡m of this study wÉrs to assess the irnpact aaused by improper diE)osd of
urban solid waste on the groundw€ter quality at the TatuÍ vazadouro .Municipal, såo
Paulo St€te. The plant, which occüpies about lS0,00O square meters (14,g7 hÀ),

started workirq in 1991 and rec€ives all lhe.waste from the Tatuí Town.

Two geophysical methods - eleckorresislivity and electromagnetic _ .provided
¡nformatirn for the ænect location rof moniloring we[s and. allowed io oufiine the
contamindú plumes, wtmse.prêsence was cúnfümed.by i2 wells drilling vifh a diamehr
of four ir¡cr¡es and:20 melers deep: The gromdwder üras sampled. ãd aûdysed
between..fuly 2OO0 and Janusry 2æ1.

The verttcal electricd. drä¡rEs demonstrated the qisúence of q resistive tayer
spread through all theårea and ngJated fo a! aqriffi, whose sur.fãces represer¡ts the
base le\€l ånd the discharg€ level ûf grtuRchrãter. 

.

Electroñþgneticêt pathwayst performed wl'th the E[¡f31 at.maxknurÞ depths of 6
meters, allo{red to detéct eleètrical conductivity angmal¡es related to the ìffaste in
suþsurface, and also contributed for thê identi{Tcation of contam¡nant plumes that flow
from the cgnlamination sources to the discharge zones, according .the grouÐdwater flow
direction. l.{evertheless, the EMg4 did not yield good results owing to the infleence of
the aquitard.

The potenciometry of the studied area is €onditioned by the pluviometry of the
region and:tfu topographic surfaæ of .lhe landfll, wfiich acts as a a Ìarge arså of
infiltration fur the rain.u/ater. This irìfiltrãt¡on results in an elêvat¡on of the u¡ater.table
¡ns¡de and below the disposed ü¿aste. area. and also causes contdnination. of
groundì,vater through percolatiør of tt¡eleachde.

The disposed vr¡aste influsnce on the.grot¡îüúder quality is clearry visibþ. The
non-contãrdûæd water is bicarbonated m¡sta, whereãs the affected ofìes are.Ëocl¡c_
chlorinat€d. Therefore, the main indicators of. th¡s contamination are elechica{
conductivity, chloride and sodium. wåter monitor¡ng álso showed that the teachar€
produced during the rainy months was more saline than the one originateil during the
dry seasgn.



I lntrodução

l.l Considerações gerais

No Brasil, est¡ma-se que entre Bo a 40o/o do abastec¡mento público e privado é
feito por captaçðes subteråneas, através de mllhares de poços tubulares e outras
centenas de milhares de poços cac¡mbas escavados. No Estado de são paulo, z4%
dos núcleos urbanos utilizam-se de aqüíferos no fomecimento total ou parcial de água
potável para uso púbrico, atingindo em argumas bacias na região oeste, c¡fra s
super¡ores a g0%.

.A contaminação das águas subtenåneas por atividades antrópicas tem causado
o abandono de muitos poços ou perdas de áreas Ímportantes dos aqûíferos. A sftuação
é mais comum quando se rhe associa aql¡fferos pouco profundos e freáticos, devido a
sua vulnerabilidade.

Estes aqtiíferos, rasos e freáticos, são extremamente exprorados através de
mílhâres de poços cacimbas escavados, e utifzâdos peras popurações rura'¡s e u¡tanas
que muitas vezes são desprovidas de saneamento básico.

os lixöes em áreas urbanas e rurais são uma das maiores fontes conhecidas cte
contaminação de águas subtenåneas. o rixo disposto está sujeito a rixiviaçêro pera
percolaçãg das águas de chuvas e daquelas cont¡das no própño resÍduo, oliginando
um líquido conhecido como r¡xiviado, percorado ou popurarmente de chorume, que
contém um grande número de espécies contamÍnantes inorgãnÍcas e orgânicas. soma_
se a isso, a disposição de resíduos industr¡ais e de serviços de saúde e de hospitais,
que aumentam ainda mais a periculosidade e tox¡cidade devído â presença de metã¡s
pesados, solventes orgånicos e m¡croorganismos patogênicos.

EssB rixiviado infirtra-se no soro atÍngindo a água subterrenea, arterando a sua
qualidade físico-química e bacteriológica. o infiltrado sofre várias reações qulmicas,
que são infruenciadas pelos m¡nera¡s que compõe o meÍo poroso; pelo grau de m¡stura
gue ocorre entre a solução contaminante e o ambiente da água subtenånea; pelas
mudanças de temperatura e press¿io, e em muitos casos; pera aÎ¡v¡dade microbiológica.

A d¡sposição de resíduos sófidos de origem doméstica ou ¡ndustrial tem sido
causadora de inúmeros ¡nc¡dentes de contaminação das åguas subterâneas em nosso
País, cujos mais sérios riscos oco*em quando o empreendimento é praticado sem
controle e onde a disposição de resíduos só1¡dos, envolvendo pñncÍpalmente ríquÍdos
perigosos, é fe¡ta em rocais nåo apropriados, em áreas hidrogeorogicamente
vulneráveis. Adicionalmente, nota-se também que em épocas passadas, devido ao



2
restrito conhecîmento de muitos técnicos, várÍos resÍduos foram entenados para se
evitar a contaminação de águas superficiais e a exposição ao ar rivre. Hoje, muitas
destas locøl¡dades est¿¡o causando a pojuição de aqûfferos.

Existem condições naturais que atuam para atenuaçåo da contaminaçåo, tais
como diruþão, dispersão, firtração mecânîca, volafzação, atividade biorógica, troca
¡ônica € adsorção no soro., A rimpeza de aqriíferos é um procedimento caro, demorado
e ainda cqm muitas restfições técnÍcas. A fone degradação das águas de um aqüÍtero,
principarmente por contaminantes persistentes e móveis, é encarada, ainda, como um
fato ireversíver, sobretudo em economias do Terceiro-Mundo, devido aos custos que
ultrapassam a m¡lhares de dólares.

E ainda, o aumento da populaçåo mundial implica no aumento do uso das
reservas {o pfanÊta, üa prrodução de b.ns e lambÉm da greração de 1ixo. Atrerarto a
¡sto, vem o aumento da poruiçåo do soro, das águas superficiais e subtenåneas, e do
ar' levando a um contínuo e acelerado procgsso de deteriorâção de nosso amb¡ente,
com uma sér¡e de ¡mplicaçôes na qualidade de v¡da de seus habitantes e nos seus
bens natura¡s. lJma parcela:significativa -desta deterioração resulta do trato inãdeguaclo
do lixo gerado.

1.2 Objetivos

O presente estudo teve como objetivo geral:

' a caracrenzaçåo do Ímpacto na quafuâde das águas subterråneas gerado pera
ativ¡dade de disposição de resíduos sólidos urbanos, numa área de 14,g7 hano Ba¡no
de Americana, Município deTaluí -Sp.

Mais detalhadamente, este trabalho objetivou:

- caracterizar a geotogia e hidrogeûtogía rocar, peûnit¡ndo uma orientaçåo para a
determinação das camadas nåo saturadas e saturadas do soro e, da rocha
impermeável;

- localizar as massas de rixo dìspostas na área e derinear possíveis prumas de
contaminação; e

- aplicar e testar técnicas geoflsicas erétricas na caracterizaçåo de estudos dessa
natureza,
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2 class¡ficação, caracteristicas, disposição. ê decomposição dos residuos
sól¡dos

o crescimento populacionar e o aumento do grau de urbanizaç.ão Rão foram
acompanhados por medidas necessárias para dar ao lixo gerado um destino adequädo
(IBGE, 1992). sâo 241.614 toneladas de lixo.produzidas diariamente no país, incluindo
as várias origens de lixo, como do domicifíar, cuja geração é estimada da área em
90-000 ud¡ã. Do total 76% são lançados a céu aberto.em lixões e apenas 24ç/o recebem
tratamento adequado (euadro 2.1).

Quadro.2.l -Disposiçåo final do t¡xo no Bras¡l (IBGE ,1992)
DESTINO DO L¡XO- QUANTÍDADE (%)

Céu aberto
Aleno conlrolado
Alerro san¡tário

Usina de compostagem
Usina de inc¡neraçäo

76
13
l0
0,9
0,1

2.1 Class¡f¡cação

Lixo é o resto das atividades: humanas, considerados pelos :geradores como
inúteis, indesejáve¡s ou descartáveis. Normalmente, apresentam-se sob estado sól¡do,
semi-sólido ou sem¡líquido, com conteúdo líquido ¡nsuficlente para que este possa fluir
livremente (ABNT, 1 987).

Assim, d¡ante desta.definição 6; segundo lpT (f 99S), são várias as suas fonnas
possíveis de classif¡caçäo, corno por exemplo:

- natureza física: seco e molhado;

- composição química: matéria orgånica e matéria inorgånica;
- riscos potenc¡ais ao meio ambiente: per¡gosos, não inertes e ¡ner.tes.

Esta classificaçäo pero risco ao meio ambieRte é dada segundo a Rorma NBR_
r0004 (ABNT, 1987):

- resíduo crasse r- per¡gosos: aqueres que apresentam pericurosidade, conforme
definição contida na norma citada, ou apreserÌtem uma das seguintes característÍca:
inflamabilidade, conosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade;

- resíduo classe ll - não inertes: . agueles que não se. enquadram .nas
especificações da crasse r- perigosos, ou:crasse flr - ¡nertes, ou seja, aqueres que
podem apresentar propr¡edades como, combustibil¡dade, biodegradabilidade .ou
insolubilidade em água;
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- resíduo classe lll - inerles: sua def¡nição se baseia nos resultados dos
procedimentos estabetec¡dos petas NtsR-1000s (ABNT, i9B7), NBR-10006 (ABNT,
1987), e NBR-10007 (ABNT, 19BZ); como exernpro podem ser citados os seguintes
materiais: rochas, tijolos, vidros, certos plásticos e boffachas não.decompostos
prontamente.

Neste trabalho será adotada uma class¡ficação pela origem, como apfesentado
no Quadro 2.2, para que se tenha uma noçåo melhordoque se constituem os resíduos
envolvidos neste estudo.

2.2 Caracter¡st¡cas

Quanto âs características do rixo, deve-se levar em conta as enormes diferenças
regionais e popuracionais dos municípios, como poder aquisitivo, condiçôes cl¡máticas,
hábitos e costumes da população, e nível educacionâ|. Estas características são
representadas pela quantidade de lixo gerada, pela compos¡ção qualitativa e por seus
aspectos físico-químicos e biolégicos.

Segundo rPT (199s), o Brasir possu¡ 4.924 mun¡cíp¡os, incruíndo o Distr.ito
Federal. A maior parte destes 3.611 municípios possuem provavelmente até 20-000
habitantes num totar de 1g.569.041 habitantes, enguanto que os 2r maiores
municíp¡os possuem 94.O82.226 milhões de habitantes.

Estima-se que os pequenos rûunicípios com menos de 5.000 habitantes geram
2'5 lldia de lixo com urna média de 5oo g de. rixo/pessoa/dia; enguanto .municípios
como sâo Paulo c¡m 10.ooo nìilhões.de habitantes e g.soo t/dia de lixo produzern urna
média de 850 g de lixo/pessoa/dia.

os resíduos sóridos urbanos em gerar. são consider.ados como estando na fase
"sólida molhada". É heterogêneo, .omposto de uma gr€nde variedade de :materiais,
cada um com suas caracterÍsticas físicas. e químicas próprias e que não estão na sua
forma in natura, mas sim misturados csm outros materiais.



Quadro 2.?- Classìf¡caçåo dos rçsíduos pela sua origem 0PT, 1995)

uomtcllar

cofnerçtal

FUpl|ç0

Qrig¡nadq da vida diária das tes¡dênclas, conÊlitu¡qo por restps de alimentos (tais como, ca$@s de frqtaq, verdutas, etc.),
produtos deteriorfldos, jofnais e revislas, garrafæ, emþalagens em ge(al, papel higiênico, fraEas descartávQ¡s e uma grande
divers¡dade de outros itens. Contém, ainda, alguns resíquos qüe podem sef tóx¡oos, tais como, pllhas, låmpadîs flugtescçntes 9
f(ãscog de aerossó¡s, e que estão prpæntes no lixo mun¡cipal efn quantidqdes sig¡ifiqãtivaFentE maioreÞ corn relaçãq a oulros
rêeí.Írñê nôlenl:iâlñenlê ôêrla'ôs(rç nfinc¡oalmenle. em c¡dedes orândes.

serylçqs qe sauoe
e hoFpitalar

AqUelq qriglnado dos dûelso$ estabeleçimentos Comerclals.e 0e seMçqs, raF Êomo, gupermef@oo6, es{aoeleclrnenroB
bancários, l-ojas, barÞs, restauranles, etò. Este tipo dé lixo tem um forte çomponente qe papel, piásticas, eribalagens d¡versas e
resíduos de asseio dos func¡onários. tais como, Þapéis toalha, papel higiên¡co, etc..

åo orþinadæ dos serv¡gos de limpeza glbl¡ca urbana, Incluindo todos os res¡duos de varriçäo das vias pllblicas, l¡mpeza de
praias. de galer¡as, de córregos e de terrenos e restqs de poda de árvores. etc, e tambéfn, dos sefviçQs de linpeza de áreaÞ de
i-;r¡e th¡¡ix ê^ñêrit"lâ^c fflr rêrtnê vêtrêlâis .|tuêrvrs embâlaoens- etc.

Pqrtos, aêroportqs,
terminais
rodoyiár¡os e
fêrrôv¡å¡iôs

constituém ps regíduos sépticos, 0u Þejâ, quç conlem 0g polqncialÍnente podem comqr qermes patqgenlcos. sao.PrQouzlgos em

seMçqs dè sqúde, tais çorno: hospitais, clíniças, laboratÖrioq, farmåçias, clfn¡ces veterinárias, postos Ce saúde, eto.. Sáo

agulÉas qeringas, gÊzqs, bandaggns, algodöes, órgãos e tecldos remavidas" meips de cultttras e an¡r4ái$ usados efn teqteE,

s¡nguq coagtllaoo, lwas de,scartáveis, femédios com pf¡¡zos de validade vencidos, instrumentos de fesina slntétioa, filmes
fatoãráfioos ãe ralos X, etc..
Resí¿qos arséptipoç destes loçais, cÒ0stituidos por papé¡s, restos de preparaçåo de alirnentos, resíduos de llmpezas gqrais

(pós, cinzas, eio-), e oufos maferiais qge não entfam em contato dketo com papientas ou com reslduos séPt¡èos arltei¡ormente
iæcritos. são considerados comordomiciliares.

tngusrlar

Agíoora

õõñãituãm-os- reçÍduos séFicos, oq seja, aquçleè que cqntêm oq pqtencialmentê padem coFler germes patqgqniços, traz¡dos

aos portos, term¡Fais rodoviãrios e aercportos. Basicarnente, orlginam.se dç matelial de nigiepe, ãçseio peFsoal e feqtos de

alimèntação. que podem veioular doenças Prqvenientes de glÍra cidades, estados e pals€s.
TãrnhÁrñ ñêcfa .:âeô rìç rècl.tÍ.tç ¡sqéoliòos dèstes locais sáo cons¡defados como domiclliares.

Or¡qinaOo nas atividades dos diversos ramos da ¡ndústria, fa¡s como, fnetalúrg¡câ, química, petroqulm¡ca, papeleûa, alime lcE,
etcl O resfduo induqtrial é bastantè var¡ado, podendo ser representado por çinzas, lodos, óleoq, residugs alçalihos ou áckJoq,

pÉ*rc*, papel, madeira, fibras, boracha, mètel, escórias, vidros e oerâmicas, etc.. Nesta categoria, inciui-se a grande maioria
.l^ llv^ .ñne¡¡{arâr{ô fáY¡¡¡

Enrutno

@dapecuária'comoembalagensdeadubos,defensÍVosagrlcolas'raçåo,festos
de colheite, etc. Em várias reg¡ões do mundo, estes resíduos jå se const¡luem numa preocupaçåo crescente, destacandGse as

enormes quentidades de esteico animal geradas nas fazendas de pecuária intensiva. Também as embalagens de agroquím¡cos

diversoq, ém geral altamente tóxicos, têm sido alvo de legislaçåo específ¡ce, denn¡ndo os cu¡dados na sua destinaçäo fìnal e, Por
vêrês r:ô-rêsnônsâb¡lizendo e oróoria indústria fabricante destes produtos.

Fõsíduosj-e construçáo c-tvil demoliçÕes e restos de obras, solos de escavaçöæ etc. O entulho é geralmenle um mater¡al ¡nene,

^âèêhrÂl.lâ rêâ ñ¡ôvê ifâ iñ ê.rlô
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Esses resíduos säo formados em sua grande maioria por lixos .de. origem
domiciliar, possuindo também em sua composição lixos comerciais,..público, seruiços
de saúde e hospitalar, portos, aeroportos.e terminais rodo-fenoviáños, .e enfulhos
(Quadro 2.3).

os aspectos físicos säo expressos por características como: teor de umidade,
densidade e poder calorífico. Enquanto os químicos são expressos pela sua carga
orgânicâ, como também pelos teores dos elementos carbono, enxofre, nitrogênio,
potássio e fósforo presentes no lixo.

2.3 Dispos¡ção final do lixo

Várias såo as formas de disposição final clo lixo, tais como lançâmento a céu
aberto, descartado em lixões (quando lançados .ern terenos prlblicos, baldios ou
encostas ou cursos d'água) em aterros controlados e em..aterros san¡tários.

A disposição final do lixo poderá ainda sofr.er melhorias através.de tratamentos
que visam reduz¡r a quantidade e. periculosidade do. material. As vãntagens destes
tratamentos são de ordem ambiental e econômÌca. A necessidade do h.ãtamento do lixo
surge devido a escassez de áreas para a destinação final do l¡xo; disputa pelo uso dâs
áreas remanescentes com as populações da periferia; valorização dos componentes do
lixo como forma de promover a conservação de recursos; e a inertização de resíduos
sépticos.

o tratamento do lixo pode ser feito pela segregação dos diversos componentes
visando a sua reciclagem e compostagem com consequente redução no volume
enterrado; e também pode ser incinerado visando sua redução e inertização, se
possível com recuperação de energia.

Quadro 2.3 - Variaçäo na compos¡çãû dos resíduos sól¡dos em .São

Trapo, couro
Plástico

Vídro
Metais, latas

14,4
4,50
12,O
1,10
3,20
64.4
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A forma de dispos¡ção em lixöes consiste na d¡spos¡ção final inadeguadã de

resíduos sól¡dos, que se caracterizam. pela simples descarga sobrelo solo a céu.aberto,

sem medidas de proteção ao meio ambiente.ou:à saúde pública (ABNT, 1.989).

Os resíduos dispostos dessa forma provocam:danos à saúde pública,.como a

prol¡feração de vetores de doenças (moscas, rnosquitos, baratas, ratos, e.ete-), geraçåo

de maus odores, e principalmente, a poluição .do. solo,e das águas .superficiais e

subterråneas através do chorume ou percolado.

Soma-se a isto a disposição de resfduos industria¡s e de serviços de saúde e

hospitalares, aumentando ainda mais a periculosidâde e toxicidade, .através de rnetais

pesados, solventes orgânicos e agentes patogên¡cos. A disposição clandestina de

subståncias tóxicas é comum em muitas regiões, dif¡cùttando uma avaliação pr'eeisa

dos perigos, associada a incerteza na,gualidade do chorume produzido.

Um aterro controlado possui técnicas que v¡sam não causar danos ou riscos à

saúde pública e a sua segurança, rîiûimizando os impactos ambientais. Esta filrma de

dispos¡ção utiliza-se de princípios de engenharia .para confinar os resíduos sólidos,

cobrindo-os com uma camada inerte na.conclusão de cada jornada.de.tr€batho {ABNT,

1985). Esta forma de disposição. produz uma:poluição local¡zada; contudo, geraknente

não possu¡ uma camada ¡mpermeável. inferio¡ o::que. compromete a.qualidade das

águas subtenåneas, e nem. sistemas de tratamento.de,chorume ou de dispersåo de

gases gerados.

O método é class¡ficado como ateno sanitár¡o quândo a disposição dos resíduos

é fe¡ta atendendo a critér¡os de engenhar¡a e normas técnicas especff¡cas, ta¡s como.as

CETESB (1979), NBR-8419 (ABNT, 198s), e NBR€849 (ANBT, 198s).

2.4 Decompos¡ção dos resiituos

Os resíduos sól¡dos depos¡tados degradam-se .quÍmica e .þiolog¡carnente'

produzindo produtos sólidos, .líquidos e g¿¡sosos.

A produçäo e a composição dos lÍquidos.percolados e dos gases produzídos no

sistema de aterro dependem. de vários:fator€s. inerentes à hidrogeologia.:da área, da

idade do ateno, da qualidade e da quant¡dade de lixo disposto e do clima.

A decomposiçåo do material orgån¡co disposto nos atenos sanitários

basicamente ocone através de très classes de estabilização, ou seja, aeróbía,

anaeróbia acidogên¡ca e anaeróbia metanogênica (CETESB, 1993).



I

Na fase aeróbia, o oxigênio presente no ar, que está contido nos ¡nter.stícios:da

massa de resíduos atenados,..é totalmente consum¡do. Nesta fase, .a temperatur.a. da
massa disposta aumenta. e. como . produtos de. reaçöes intermed¡árias são :fsrm¿66s

dióxido de carbono (COz), água, nitratos.e:nitritos.

Na fase anaeróbia:acidogenica, o oxigênio-contido:na massa:disposta.esgota-se,

os organismos facultat¡vos e anaerébios começârn a.predominar, dando continuidade

ao processo de decomposiçåo da.matéria orgâni6a, porém de forma:mais lonta do que
'na pr¡me¡ra fase. Na ausênc¡a de oxigênio, as bactérias transformam os compostoa
orgån¡cos complexos (carbohidratos,.gor.duras, e proteínas) em substâncias orgâR¡cas

mais simples (ácido acético, férmico, butirico, etc), oconendo também a formaçÉio de
COz e de gás hidrogênio (H2).

A terceira fase é car€cterizada pela pr€sença de bâctérias metanogêR¡cas, que
transformam o substrâto.da fase anter¡or, numa velocidade de reprodução båstante
inferior à das bactérias acidogên¡cas. Além disso, tem-se uma reduçäo gradativa da
quantidade de gás carbönico e par.alisação na. produçäo de hidrogênio. :
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3 O aterro como fonte de contaninação

3,1 Produção do lixiviado

O lixo disposto em lixöes ou atenos está sujeito a lixiviação pela percolação das

águas derivadas das chuvas e contidas no próprio resíduo. O líquido derivado deste

processo é conhec¡do como lixiviado, e o Quadro 3.I indica que este contém um

grande número de espécies contaminantes inorgânicos.

Quadro 3.1- Variáçöes das quant¡dades representativas dos constituintes ¡norgånicos

no lix¡v¡ado de aterros (FREEZE & CHERRY, 1979)

PARÂMETROS Quantidades representativas
(ms /L)

K-
Na.
ca2*
Mg-
cl-
Soo2-
Alcalinidade
Fe$
Mn2"
cu2'
N¡
z¡2*
Pb"*
Hg
Nog-
NH;
P como PO¿3-

Nitrogênio orgånico
carbono orgånico lotal dissolvido
Demanda quím¡ca de oxigênio
Sólidos tota¡s dissolvidos
PH

-1
200 - 1200
100 - 3000
100 - 1500
300 - 3000
l0 - 1000

500 - 10000
1 - 1000

0,01 - 100
< 10

0,01 - I
0,1 - 100

<5
< o,2

0,1 - 10
10 - 1000
I - 100

10 - 1000
200 - 30000
1000 - 90000
5000 - 40000

4-8

Os constituintes orgån¡cos também podem estar presentes, muitos deles

originados de substâncias tóx¡cas de resíduos líquidos e sólidos industriais lançados no

ateno, ou produzidos pela lixiviação destes e outros itens manufaturados.

As caracterfsticas físico-quimicas do lix¡viado são ¡nfluenciados de acordo com

sua zona de ocorrênc¡a, são elas:

- o aterro, inclu¡ndo o resÍduo e o material geológ¡co de cobertura;
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- os depósitos geológ¡cos da base do resíduo, onde suas interaçôes com o
percolado podem alterar sign¡ficat¡vamente sua composição;

- os depósitos geológicos ao longo do.caminho do fluxo das águas subtenåneas

contam¡nadas, onde os processos físicos e bioquímicos podem alterar as

características do lixiviado como rnovê-lo através do.aqüífero.

Numa invest¡gação do lixiviado do aterro de Borden, Ontário, Canadá;

FARQUHAN (1979 apud NICI-IOLSON et al- 1983) utilizou p¡ezômetros multiníveis

instalados em d¡ferentes localizações, com f¡ltros localizados na bâse do resíduo, e

num mesmo furo foi instalado outro piezômetro corn seu filtro a aproximadarnente 1;6

metros aba¡xo desta base, já no depósito geológico. Neste s¡stema multinível verificou-

se que a concentração de muítos dos constituirites do lixiviado do piezômetro abaixo da

base do resíduo foram encontradas muito abaixo das concentraçöes observadas no

outro p¡ezômetro, mesmo que separados por 1.,6 metro de profundidade.

E em outra investigação no mesmo ateffo, W|ÐEMAN (198O apud NICHOLSON

et al. 1983), também, utilizando instrumentação de amostragens em poços multinfveis

instalados no depósito geológ¡co aba¡xo do resíduo, verificou que as.concentraçôes.dos

const¡tu¡ntes quím¡cos do lixiviado foram diferentes. rentre amostras :de mesma

profundidade, porém, distantes por apenas dois imetros. Portantq :concluiu, que .o

Iixiviado não é homogêneo, e que esta não..homogene¡dade poderia causar apreciáveis

variaçöes na composição quím¡ca . das águas subterrâneas no agüífero diretamente

abaixo do resíduo.

Dentro do ateno os microorganismos são abundantes e ativos devido à
presença de matéria orgânica e, com exceção de um breve período imediatamente

após o lançamento dos resíduos, que ainda favorece condições aeróbicas; a
decomposição microbiológica no ateno tende a ser anaeróbica, pois a difusão do

oxigênio nas porções profundàs do aterro não pode rnanter-se ao passo dâ demanda

de oxigênio. A decomposição microbiológica da matéria orgånica no sistema livre de

oxigênio resulta no aba¡xamento. eletroquímico ou potencial redox, que é um ¡mportante

parâmetro no desenvolvimento da composição do l¡xiviado (CHERRY, 1994).

Os lixiviados possuem âltas concentra@es .da ma¡oria dos .sais de cloreto e

sulfato e das espécies reduz¡das, NHq-, Mn2*, Fe2*, S2-, e CH¡. Todos estes

constituintes são observados. em concentrãções elevadas, logo abaixo. do resíduo,.e

são produtos de processos quÍm¡cos como a lixiviação. direta e alta solubilidade.dos

íons de Na*, K, Ca2', ê Mg2*,: gr¡s¿nções quimicas dentro do resíduo.



11

As altas concentraçöes . destes constituintes .fac¡lmente solúveis decrescem

facilmente com o tempo após o. encenâmento:das roperações do ateno,. como também
podem aumentar cons¡deravelmente se houver .um .ma¡or contato com. águas de

infiltraçåo e/ou com aumento da dispos¡ção doresíduo.

NICHOLSON ef a/. (1983) cita que as concentrações de sulfato, além de:se
orig¡narem da dissolução dos diversos.materiais depos¡tados na forma ide entulhos de

construção civil, são provenientes da queima de..resíduos que é muito comum.nas

áreas de atenos, com isto o enxofre do rneter.¡ãl or.gânico como dos restos de comidâ,

madeira e papel, são oxidados.para sulfatos durante esta que¡ma.

O nitrogênio orgânico no resíduo, princ¡palmerite dos restos de comida, é a
provável fonte de NH¡' no lixiviado, sendo a amônia a ma¡s comum dâs espécies

n¡trogenadas ¡norgânicas dissolv¡das nos lixiviados.

Manganès e feno såo or¡ginados dos r.€s¡duos metálicos, mas as camadas
geológicas oxidadas da cobertura podem ser uma ¡mportante for.üe destes

constituintes.

A geraçåo de sulfeto provém da redução dâs altas concentraçöesde sulfEto. dos
resíduos do ateno. Esta redução:do sulfato a sulfeto.,é atribuída principalr.nente :à

atividade microb¡ológica,,com subsequente precipitação.:de metais.

Já o metano, também é.um produto'comum e é:¡mportante:devido a exphrsões

perigosas em construções sobre. antþos ateûos, oupróximas a estes, A for.rnação de

metano, entretanto, usualmente ocorre durante o segundo estágio de..oe-compos¡çåo

orgånica no aterro.

3.2 Contaminação da água subterrânea..pelo lix¡viado produz¡do

O lixiviado ao atingir a água subterr.ânea tenderára estabelecer. um estado de

equ¡líbrio neste sistema através.de várias reações .qufmicas. Este eguitÍbrjo será

alcançado como resultado de váríos processos químicos, tais corno: .precipitação,

dissolução, oxi-redução, hidrólise, complexaçäo; troca iönica, etc.

As reaçöes são influenciadas pelos minerais.que compôe o rneio.poroso, pelo
grau de mistura que ocone entre a solução contaminante e o amb¡ente da iágua

subterrånea; pelas mudanças de temperatura e pressåo, e em alguns câsos; pela

atividade microbiológica.
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As composições guím¡cas :das:águas nahjrais são representadas pñme¡ramente
pelos íons maiores, também denominados constituintes maiores: .Na*, Ca2*, Mg2*, Cf,
SOt, e HCOi, e pelos menores. K, Feã, HzS, e NOl, e também, pelos constituinf€s
traços. Qualquer alteração da.composiçåo quimiea .destas águas caracter¡za urn
impacto na sua qual¡dade, que são normalmente eslabelecidas pelas regulamentaçöes
e guias de qualidade das águas subterråneas dos vários órgâos compefentes.

As reaçöes que envolvem esses constituintes normalmente det€fininem eforça
iônica, pH e o sfafus redox da água subteffånea- Estes paråmetro,s poÊsuem uma
influência-importante nos processos +rímicros demuitos dos contaminãúes inorgånicos
tóxicos.

Lrm importants eontrole sobe a distriÞuiçåo das espécies, oü seie, desde a
produçåo do lixiviado até a sua mobindade na água subterrånea, é dado .pelos

processos de oxiredução gue:såo reaÇõ.es envolvendo â lransferéncia de elétrons êntre
os constituintes sólidos, líqiiiclos e gasosos dissolvidos. como r.esuftado des,ta
transferência de elétrons há mudanças nos estados de oxidação dos reaûentes.e dos
produtos, não havendo elétrons livres, assim toda oxidação é acompanhada por uma
redução e vice-versa, de tal forma que:o balanço elétrico é sempre mantido.

Para se ter uma idéia da importânc¡a desse .contr-ore redox, tem-se.que:dos 1g
constituintes inorgân¡cos que possuem concentrações fimites máximas .permitidas ou
recomendadas pelos órgãos competentes; g destes.possuem mais gue rum possível.
estado de oxidação na água subtenânea. são elesi As, cr, Fe, Hg, s- Dois elementos,
o N e s também incluÍdos nos guias .de quaridade de águas potáve¡s, oconem ern
várias formas moleculares e.iônicas- Dos elemêntos rêstant€s listados nesses gu¡as, os
elementos Ag, cu, cd, e Zn são foitemente influenciadbs peros processos redox
mesmo possuindo apenas um estado de valência em sistemas aquo3os. E os únicos
elementos listados que são relalivamente insensíveis às condições redox são cl, F, Ba,
e Ra, embora em alguns sistemas, mesmo o Bae o Rasão influenciados indir.etamente
porestas condições (CHERRY, 1SB4).

os efeitos dos processos .físicos nos contaminantes também se fazem
presentes, o lixiviado ao atingir o sistema de água subterrânea estará sujeito aos
processos físicos, tanto como aos processos quím¡cos:enquanto são hansporradosrao
longo do fluxo subterrâneo. os principais processos físicos atuantes são a advecçåo.e
a dispersão hidrodinåmica. A,advecção.é um processo h¡drául¡co pelo qual:o soluto é
carreado pelo fluxo das águas de subsuperfícÍe, sob o efeilo apenas deste:processo, a
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c¡rculaçâo de contaminantes se igualaria à velocidade linear média das.águas
subtenâneas. Já a d¡spersão hidrodinâmica:é um fenômeno em que o rcontaminante

durante seu mov¡mento em subsuperficie, mistura,se com as águas não.contaminâdas,

causando a d¡minuição na concentraçåo or:igínal, e gue pode ser.decomposta ern

longitudinal quando acompanha as linhas de.fluxo,re transversal quando perpendicular,

causando o espalhamento da pluma.

Diante dos principais processos pode-se estabelecer uma seção esquèrnåtica.do

zoneamento redox desenvolvida a partir da infilkaçâo dos lixiviados de .atenos

(Figura 3.1).

F¡gura 3.1 - Seçäo esquemática do zoneamento Redox (BAEDECKER &.BAeK,
1979a apud AFqELO & POSTMA,, l gg3).

A decomposição do material rico em matéria orgänica de resÍduos domésticos,
detritos e descartes qufmicos, entram em contato .com o aqüífero oxigenado,
removendo inic¡almente o oxigênio dissolvido e o.n¡trato da mistura com a água
subterrånea. Grandes quantidades de coz são produzidas, que frequentemeãte
provocam o aumento da dissolução do carbonãto e aumento dâ alcal¡nidade.
subseqüentemente, os óxidos de manganês e feno nos sedimentos säo r.edtrzidos,

liberando quantidades de íon fenoso. E a seqüência continua através da zona de
redução do sulfato e termiRa na zona em condíçôes de produzir metano (AFpELo &
POSTMA, le93).



4 Revisão b¡bl¡ográf¡ca de estudos nacionais

Conforme observado por HASSUDA (1997) até o início da década dê sètenta,
um cidadåo preocupava-se com o lixo até o momento ern que o caminhåo de coleta o
remov¡a de sua residência. Em vários países esta visão tem-se modificado e muitas
pessoas tem questionado o destino e os efeitos que o lixo pode causar ao ambiente.

A partir deste questionamento,. já durante a década de o¡tentâ, muitas €ntidades
de pesquisa e controle ambiental produziram relatóños e publ¡cações científieas sobre
os efe¡tos a curto e longo prazo, causados pela. prática de disposição de resíduos.no
solo. Dentre os trabalhos produzidos tem-se alguns de interesse relevante parê este
estudo, como:

PARlsor ef a/ (1985) executaram urn monitoramento das águas:subterråneas a
jusante do ateno sân¡tário de Taubaté.com a instalação.de 36 poços -cte observação,
No ambiente hidrogeológico estudado,.a condutividãde,.o:sódio, o cloreto e.oj nihogênÌo.
amon¡acal constituíram indicado¡.es da poluição pelo l¡xo.

ELLERT ef a/ (1986) ind¡cam a aplicabilidade de rnétodos geofísicos, taiscorno a
eletrorresistiv¡dade, principalmente em seu procedimento de cam¡nhamênto .elétrico e
eletrorûagnét¡co indut¡vo, como procedimèntos indiretos, para fins de locaçäo da
extensão de ateffos sanitários e deposição de vinhoto.

MENDES (1987) descreveu a aplicação dos métodos geofísicos de
eletrorresistividade e eletro¡ndutivo, ambos atrav'és de sondegens {elétficas e
eletromagnéticas) e de caminhamentos (êlétricos e eletromagnéticos), para mapear e
monitorar a poluição e contâminaçåo de águas subter.råneas, espec¡âlmente nos c€rsos
de aterros sânítários local¡zados nos municÍpios de Taubaté, såo.José dos campos e
Novo Horizonte. A¡nda em.seu trabalho, apresentou um estudo compârativo entr.e os
métodos concluindo que..estes.sâo.adequados. ao estudo da poluição.subteffånea.

GUIGUER (1987) que apricou uma:metodorogia de ¡ntegração entre moderagêm
matemática e trabalhos d€ campo. para avaliar o impacto de aterros 6-anitánìos sobre.a
qualidade das águas subtenâneas.

GREENHOUSE et al (ge7) retrataram :o jprogresso ;da evolução dos
eguipamentos geoflsicos para rnedir condut¡vidade dos tenenos e, exemplificarn. com
os levantamentos geofísicos efetuados no aterro .municipal de T€ubaté e .ateno

municipal de Novo Horizonte, concluindo que êssa evolução é extremamente benéfica
para a exploraçäo da água subtenånea.



15

ELLERT ef al (1988) .apr,esentaram um resumo rdas téclicas geofisicås

aplicáveis ao estudo da poluição rda água subterånea,: ilustrando com. resultados

obtidos em dois aterros do estado de São P.aulo.

ELLERT ef a/ (1990), ut¡lizarï¡m vários métodos geofísicos de prospecção na

regiåo de São Carlos - SF, corn a,finalidade de se determinar a presençã e extensåo

de qualquer nuvem poluente advinda da deposição de ,lixo urbano em urna aritigi¡

voçoroca. Concluíram esses autores; que os métodos rgeofísicos ae rev€larãm de

grande aplicabilidade no câso especlf¡co de São Carlos, para atingir a finalidãdè do

trabalho.

GONÇALVES ef a/ (1992) fizeram a doterm¡naçâo da direçåo de fluxo da.água

do lençol freático que percctla o âteno sanitário de São Carlos, através da constru@o

de piezômetros e medidas dlietas dos n¡ve¡s d:água em cada. .um deles, com a

obtenção da superfíc¡e potenciométrica.

SCUDINO et al (1992) com o intuito de åvaliar a possib¡l¡dade de poh..¡ição dos

aqüíferos em áreas do embasamento cristalino com. espesso manto de rintempedsmo,

tendo em v¡sta a implantação de ürn. ateno sanitário;para disposiçåo de,. resíduos

sólidos, estudou o fluxo e a qualidade das águas de: infiltração. Esses estudos

objetivaram a elaboração de um: plarìo de:monitorãmento.da qual¡dade.dessas águas,

no eventual risco de polu¡ção.

COSTA & FERLIN (1993) aplicaram os rÍÌétodos de eletrorresistiv¡dade (SE\l) e

eletromagnético EM34, na deteeção e monitorarnento de dois depósitos de lixo no

estado do R¡o Grande do Sul. Realçaram a. rapidez com' que se obtérn informações

para monitoramento da pluma em relação aos métodos convencionais (6oleta e ånálise

das águas de poços de monitoramento).

COSTA & SANTOS (1995) realizaram um estudo hidrogeolég¡co preliminar a fim

de detectar possfveis níveis de poluição das águas subtenâneas no entomo da área do

lixão de Muribeca, situado na Região Metropolitana de RecÍfe, revelando uma

contaminação restrita na área aluvionar porosa situada nas proximidades db lixåo.

DEHAINI (1995) utitizou o método de eletrorresistividade e o eletromagnéfico

indutivo para detectar a poluiçåo no aqüífero provocado pelo lixâo do município de

D¡adema-SP. Além de mostrar a adequabilidade destes métodos para o estudo deste

tipo de problema, assumiu que o ænstiluinte iônico séd¡o foi responsável pela detecção

das anomalias através destes métodos. Sugeriu como 1.70 ppm o valor mínimo de
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concentração de sódio presente na pluma de rcontaminaçåo, para. oconer anornal¡as

detectáveis por estes métodos.

BoIAN(1995)aplicouométodogeofísicode.induçãoeletromagnéticade

corrente para estudar o atefro sanitár¡o :da cidãde de são José do rio P¡eto, e

conseguiu mapear a plurna de contam¡nação.

TANDEL (1998) estudou a poluição provocãda no aqt¡ífero freático e no solo

pelo lixäo de Rio Claro (SP) poster¡ormente transformãdo em aterro controlado. Para

isto aplicou vários métodos geofisicos para deter,minação do fluxo d'água; da pluma de

contaminação e geometria do aterro; além, de análises químicas de amostr€s drágua

subterrånea, percolado (chorume), e solo in6luindo caracterização gr€nulométrioa e

mineralógica em vários horizontes para mensurar a contaminação .pelo percdlado.

Assim, concluiu que apesar do grande potencial rpöluidor, o aqülfero freático não está

sendo contaminado de maneira s¡gnificativa e, gue no solo tem ocorrido. a'degradação

quase que total do percolado, além'da pluma de contaminação estar circunscfita à áfea

do aterro; desta forma indicando um impacto amb¡er¡tal pequeno e restrito'
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5 Metodologia

ln¡cialmente foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o problema da

disposição inadequada de resíduos sólidos, incluindo a classificáçãb; caracÍeríst¡cas,

formas de disposição, e como essa. pr.álica reâg¡rja com os depÓsitos geológicos ao

longo do fluxo d'água subterrånea a afetariam.a quâlidade águas.

Concomitantemente a estâ etapa, tolam realizadas ativ¡dades de campo, que

objet¡varam o levantamento .geológico.. de :superficie, ¡nspeção 'das éreas do

empreend¡mento e circunvizinhanças, levantamento do.h¡stórico de 'uso e ocupação do

aterro, e de feiçöes h¡drogeolÓgioas locais. .Especial atenção foi dada aos relatÓrios

disponíveis no Departamento de Obrâs e Viação:da:Pr€fe¡tura de Tatuí (DOV/FMD'

E ainda, a descrição da atividade de disposição de resíduos sÓlidos:na área,

quanto aos seus problemas operacionais, sanitáfios e amb¡entais, foi iñtegrada a:todâs

as ¡nformaçöes obtidas.anteñormeftte.

5.1 lnvestigações indiretas

As invest¡gaçöes indiretas compreenderam,a. aplicaçáo de rnétodos geofÍsicos,

que é uma metodologia que estuda o comportamento dos mater¡a¡s.do subsolo a.partir

de med¡das indiretas de suas propriedades físicas. Neste estudo foram apl¡cados os

métodos da eletrorres¡stividade e eletromagnét¡co indutivo

5.1-t Eletrcrresistividade

5,l.l.l Pr¡nc¡p¡o do método

A eletrorresistividade é um método geofís¡co gue ut¡liza a propriedadè físi6a da

resistividade elétr¡ca para identifieação dos rnateriais do subsolo. Ela expfessa a rnaior

ou menrr facil¡dade com que a corênte flui pelo matefial e depende da natufeza e

estado fís¡co do corpo consider.ando. Com base neste principio, o método consiste em

enviar através do solo uma conente elétrica e medir a diferença de potencial. provocada

por esta conente entre dois pontos da superfíde.

Para isto utiliza-se um quadripolo AMNB que constitu¡-se de um ananjo com

quatro eletrodos cravados no solo. Dois destes eletrodos, denom¡nados de AB ou

eletrodos de corrente, têm a função de introduzir conefúe elétrica no subsolo, enquanto
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através dos outros do¡s denominados de MN ou eletrodos de potencial, mede-se a

d¡ferença de potenc¡al devido à conente elétrica gerada (Figura 5.1).

O que se obtém é a resistiv¡dade aparente, que é uma espécie de medidâ dâs

resistividades verdadeiras dos diferentes tenenos do subsolo perconidos pela cor.rente

elétrica no instante da medida. A r€sistiv¡dade eparente também depende do ananjo do

quadr¡polo e do comprimento da linha AB no momento da leitura. Os tþos de arránjo

mais ut¡lizados sâo o Wenner e Schlumberger, esquematizados na Figura 5.2.

Wemnet

Figura 5.2 - Tipos de arranjos mais ut¡l¡zados

O arranjo Schlumbergertoi o util¡zado neste estudo, e a resistividade aparente é

dada pela fórmula:

AM xAN LV
rt - )L 

--

MNi

F¡gura 5.1 -Método eleùorres¡slivo (BRAGA 2000)



onde:

pa : res¡stiv¡dade aparente (Q.m);

^V: 
diferença de potenc¡al entre M e N (V);

i : intensidade de conente elétrica (A);

AB: distância entre os eletrodos de corrente (m);

MN: diståncia entre os eletrodos de potencial (m);

que pode ser escr¡ta:

AV
Po=KX-

I

sendo k o fator geométrico que é previamente calculado para os ma¡s diferentes

valores de AB e MN.

5.1 .1 .2 Res¡st¡vímetro

É o dispositivo de medida que comporta uma linha AB de envio de corrente e

outra MN de medida de diferença de potencial (Figura 5.1).

A linha AB compõe-se de:

- um gerador de corrente (pilhas, acumuladores ou qualquer outra força-motriz

de corrente continua);

- dois eletrodos de emissão cravados no solo e designados pela letra A e B. Eles

são l¡gados respectivamente aos pólos (+) e (-) do gerador por um fio isolado e

respectivamente chamados de eletrodo "fonte" e eletrodo "receptot'';

- um amperímetro ligado em série ao circuito AB, perm¡tindo medir€ int€ås¡dade

da corrente que circula, constituído pelo gerador, pelo fio, pelos eletrodos e pelo solo.

E a linha de medida compreende:

- do¡s eletrodos M e N de medida ligados ao potenciÔmetro por um fio isolado

que medirá a diferença de potenc¡al entre M e N.

O equipamento ut¡l¡zado foi um res¡stivímetro TDC-1000112 e acessÓrios da

TECTROL,



20

5.1.1,3 Técn¡cas de invest¡gação

O método da res¡st¡vidade .apresenta dois. procedimentos principais, nesta

investigaçåo foi utilizado o procedimento da sondagem elétrica (SEV) que é uma

exploraçåo vertical que consiste.em aumentar, a. cada leitura, .o .cornprimerÌto : do

quadripolo simetricamente em:relação.ã um ponto fixo.O (centro do.dispositivo).

O outro procedimento é o cam¡nhamento elétr¡co.(CE), que é .uma:.exploraçåo

horizontal que cons¡ste em d€slocar sobre o.terreno.o .quâdripolo, realizando as .leituras

sempre com os mesmos comprimentos do:ananjo ;AMNB,

5.1.1,4 lnterpretação

Resumindo, execuiar uma SEV significa re€jlizar uma série de med¡das para

defin¡r as resistividades elétricas em subsuperfície, efetuadas com o mesmo tipo de

arranjo e separação crescente entr,e os eþtrodos de conente. Durarite as mediçôes

permanecem fixos a direção e o centro do arranjo AMNB. À medida que se,aumenta a
distânciâ entre A e B, o volume total de subsuperfíeie amostrada taffibém aumenta,

possibilitando alcançar camadas cada vez mais iprof undas.

Os dados de res¡stividade aparcnte (p" em ohm,m) são representados em escala

logarÍtmica em função das d¡stånc¡as entre os élefoatos, de conente (AEU2 em mehos)

também na mesma escala. Obtém:se ass¡m uma curva da SEV denomineda curva de

resist¡v¡dade aparente ou curva de. campo, a part¡r daí pode-se ent¿iô, def¡n¡r as

seguintes etapas na interpretaçäo'.de uma SEV:

- obtenção das curvas de,cåmpo e suavizaÇåo dos dados;

- anál¡se de morfokogia das.curvas de campo, procurando identif¡car as oarnadas

geoelétricas existentes, definindo. um modelo de típos de curvas. Esta etapa.é.ef€tuada

analisandÐ-se todas as SEVs em conjunto;

- tratamento das curvas em funçäo do modelo de tipo de curva ob'tido;

comparândo-as com curvas teóricas pr.êex¡stentes e programas computacionai.s. O

programa ut¡lizado foi o IPES3 desenvolv¡do por BASOKUR (19S0), obtendo-se as

rês¡stiv¡dades e espessuras reais das camadas geoelétricas;
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- correlaçäo dos modelos obtidos entre.âs SEVse a geologia, estabelecendo um

modelo geoelétrico inicial. Se necessário,. vsltar de novo ao tratarnento:das.:curvâs,

procurando o melhor ajuste do modelo ¡n¡c¡al.com.a geologia; e, finalmente,

- estabelecimento do modelo geoelétrico.finå|.

5,1.2 Eletromagnético indutivo

5.1.2.1 Princípio do método

O método é fundamentado nos princíp¡osrde ¡ndução eletromagnéti(Þ, oEde é

possível estabelecer medidas de campos magnéticos assoc¡ados a corr'entes

alternadas geradas em condutores na subsuper'fície. A's correntes são induzidas por

um campo .magnético primário. Baseia-se, tafiìltérn, fundamentalmerúe na traffi missão

de ondas eletromagnéticas e sua recepção apés interagir'com o meio geolégico, e tem

por finalidade a medida de condùtividade e*étrica do meior(BolAN, 1995).

Para isto, tem-se um sistema formado:por duas bobinas, uma transniissora (I,()

e outra receptora (RJ, separadas por uma distância.fixa (S) e :apoiadas .sobre .a

superfície de um teneno, de.tal modo que ambas estejam contidas:num mesmo.plano

(Figurâ 5.3).

F¡gura 5.3 - Método eletroma$nêtico indut¡vo (BRAGA, 2000)
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Uma corrente altemada :de. baixa:frequência; na.faixa de 1O0 Hz a f 000 H2; é

aplicada na bobina transm¡ssora (Tx). Estãig€ra.um campo magnétiæ:primárjo que, na

presença de um condutor,.induz no rneio correrü€s iefilrformas de espir.as que:dão

origem a um campo magnético secundário, sendo a:resultante dos campos magnéticûs

captada pela bobina receptora, que aasim oomport¿¡-se como uma antena- Esse

fenômeno gera uma perturbaçåo eletrom4gnética, a qual consiste de Êampo €létrico e

magnético variáveis no tempo e apresentam comportåmento ondulstório como urna

onda elefomagnética.

A condutividade elétrica pode ser obtida através da parte real e iÍiaginária obtjda

do campo secundário induzido a partir da,relaçåo enfe oampo magnético primário {þL./

Ho) conforme a expressão abaixo (MCNEILI- l98Ob apud DEHAINI, I 995).

ixa¡x.ltox.S2xu
4

He: campo rnagnético prirnário da bobina, transmissora,(T');
H": campo magnélico secundário da bobina r'eceptora (Rx);

i-.(-1)t''',

(,t): 2rf (rad.s-l);

f: frequência (Hz);

lro: constante de ærmeabilidade no vácuo (Wb . A-1. m-1);

S: distânc¡a entr€ as bobinas.(m);

c[a: condutividade elékica do tereno (rnho . m-1).

A condutividade . elétrica .é rapaÍênter pois é o resultado :da inieraçåo da

condutiv^xlade em cada : parcela :do . solo, :desde a superfíc¡e até a .prqfund¡dade .de

investigaçåo do equ¡pamento. .Fortanto, no ,eletroindutivo:magnét¡co obtém-se apenas

uma ¡nterpr'etâção qualitativa, sendo que a deter.minaçåo de dados quantitativos

relativos à espessura, profundidade e dimensões de.umâ maneira geral, deicorpos em

subsuperfície, é bastante limitada através deste método.

A profundidade de investigaçäo depende :parcialmente de dois .fatotes :que se

podem varier, á diståncia ernissor - receptor e,a frequênoia da corrente;indutora.. Outros

Ht_
Hp
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fatores que devem ser levados em conta säo a resist¡vidade elétr¡câ do m€io pelo qual

a onda se propaga e orientação relativa entr€ as bobinas.

5.1.2.2 Condutivímetros

Os equipamentos utilizados neste estudo foram o EM31 e EM34 fabr¡cados pela

GEONICS Limited.

O EM31 possu¡ as bobinas transmissoras e recepforas dispostas no mesrno

instrumento, que após montado foffna uma peça ún¡ca com espaçamento entre as

bobinas de 3,66 metros, contendo o medidor de condutividade. O instrumento é porfát¡|,

podendo ser manuseado por apenas uma pessoÍ¡ operando com os dipolos vert¡cal e

hor¡zontal, tanto na forma de leitura "estação por estaçäo" quanto na forma de leitura

contínua utilizando um módulo eleffin¡co portátil d€ registro de dados.

O EM34 possui bobinas que são conectadas entre si por meio de cabos de

referência de 10, 20 ou 40 metros de modo a variar diretamente a prufund¡dade .ef€liva

de exploração. O conjunto é operado no mínimo por duas pessoas. O operador do

transmissor se posic¡ona sobre a estação de medida e o operador do receptor move a

bobína pâra trás ou para frente até que seu medidor indique o coneto espaçamento

entre as bobinas e, em um segundo medidor, é lidâ ã condutividade do terreno.

Com estes equ¡pamentos é possível investigar até as profundidades de 0,75

vezes a distånc¡a existente entre as bob¡nâs na posiçäo horizontai, e '1 ,5 vezes a

distånciâ entre as bobinas na pos¡ção vertical. As duas s¡tuaçöes diferem fisicamente

entre si pelo fato de que na vert¡cal prat¡camente todo o campo magnét¡co €stá

penetrando no solo, enquanto que na horizontal somente a metade. Sendo assim,.as

profundklades de investigaçöes at¡ng¡das são apresentadas no Quadro 5.1 .

Quadro 5.1- Profundidades de invesigação com o EM31 e EM34 (GEOIV/CS) em funçåo do

EOUIPAMENTOS
FREoUÊNclA

(Hz)
ESPACAMENTO

PROFUNDIDADE ÐE INVESTIGAçÃO
(r,ll)

(sl Bobinas na

Hor¡zontal
Bob¡nas na

Vert¡cal

EM3.I 980 J.þO 3.00 6.00

EM34

40 10 00 7.50 15.00

1.60 .29,99
40,00

15,00 . 9-0',9-0".

tì0,000,40 30,00



5.1.2.3 Técnicas de ¡nvestigação

O procedimento de investigaçåo utilizado e que apresenta resultados ma¡s

sat¡sfatórios segundo MENDES (r987) é a técnica do caminhamento eletromagnético

(CEM), que consiste em med¡çöes ern sucessivas estações pré-estabelecidas ao longo

da área a ser ¡nvest¡gada.

Medidas de condutiv.idade elétrica sparent€ nas imed¡ações das áreãs de
estudo, porém, em locais ¡s€ntos de contam¡nação seryem como referênc¡a de agentes

contamînantes depositados em superfíc¡e. Esses valores caracterizam.o que se chama
de condut¡vidade aparente de background.

5.1.2.4 lnterprctação

Os dados do CEM são interpretados qualitativ€mente, através de mapas de
¡socondutiv¡dades aparentès para as respectivas profund¡dades ¡nvestigadas. pâra

elaborar estes mapa foi utilizado o software SURFER.

5.2 lnvestþaçöes diretas

5.2.1 Sondagens e poços de mon¡toram€nto

A instalação de poços de monitoramento compreende uma técniæ de
investigação direta, fomerendo desde o início de sua instalação através da perfuração,

informaçöes sobre a geologia e a hidrogeologia local.

Após a instalação dos poços de monitoramento, obtém-se não só informaçôes
sobre a hidráulica subterrånea, mas também, das características h¡droquímicas através
de amostragens para análises dos d¡versos paråmetros físico-químicos e biológicos
envolv¡drs no estudo em questÉio.

Assim, através desta técn¡ca, obtém-se uma caracterização do aqüífero local, e
um acompanhamento de sua dinâmica e qualidade de suas águas ao longo do tempo,

levando-se em conta o ciclo hidrogeológico e a evoluçåo da d¡sposìção e distribuição
dos residuos na área invest¡gada.
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Os poços de mon¡toramento foram d¡stribuídos e instalados segundo as
informações obtidas no modelo conceitual das águas subterråneas para a área e
c¡rcunv¡zinhanças, e anomalias obtidas nas investigações geofísicas.

5.2.1.1 Perfuraçäo

Devido às caracterlst¡cas litológicas foi utilizado como equipamento de
perfuraçäo um trado manual de 4 polegadas de diâmetro, pois é de fácil manuseio,

baixo custo e sem a necessidade do uso de flu¡do de perfuração, que poderia interferir
na qualidade das águas subterråneas posteriormente amostradas.

Durante a perfuraçäo foi realizada descrição táct¡l-v¡sual do material perfurado. o
f¡m da perfuração foi feito após avançar por dois metros a zona saturada e/ou tornar-se

impenelrável ao trado.

5.2.1.2 lnstalação

Após o encerramento de cada sondagem fol instalado o revestimento,

constituídp de PVC, com diåmetro nominal 75 mm (DN 75 mm), sendo o filtro
ranhurado envolto em tela de nylon e instalado para garantir a operacionalidade sobre
os efe¡tos das variações sazonais do nível d'água e de possívois contaminantes menos
densos que a água.

como pré-filtro foi utilizado areia grossa lavada de granulometria superior as
ranhuras do filtro e preenchido até 0,2s metro acima do filtro. Após este preenchimento

foi lânçada bentônica, const¡tu¡ndo-se num selo de espessura de 0,25 metro, e o
restante preench¡do com solo natural argiloso até o topo do espaço anular.

A instalação foi conclufda com a construçäo de uma proteção de c¡mento e um

tampåo ao redor da boca do poço. o tampåo faz-se necessário para evitar que o poço

de monitoramento seja v¡olado e/ou depredado, e a cirnentação, juntamente com o selo
de bentôn¡ca teräo a função san¡tária de evitar gue a, água superficial contamine o

poço, através da ¡nfiltraçåo pelo espaço anelar, compronretendo os resultados das
análises qulmicas (Figura 5.4).



Figura 5.4 - Seção esquemática conlrut¡va dos poços de

monitoramento

5.2.1.3 Desenvolv¡mento

Em geral, todo método de perfuraçåo cria urna maior ou menor compactaçåo ou

obstruçåo nas paredes do furo e nos materiais natura¡s da formação (sedimentos

inconsolidados ou rocha) ¡mediatamente adjacente às paredes do furo, resultando em

reduções local¡zadas das condut¡vidades hidráulicas da formação. Adicionalmente,

durante a instalaçâo do prêfiltro, os finos das adjacênc¡as da formação natural podem

misturar-se ao material do pré-filtro.

Diante disto, após a instalaçåo de cada poço de monitoramento, estes foram

limpos ou.desenvolvidos para a remoção dos materiais finos, tais como, ârg¡las, siltes e

areias finas, contidos nos pré-filtros e na formação natural, nas proximidades dos filtros
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dos poços de monitoramento. Adicionalmente, o desenvolvimento resulta no

assentamento e estabilização do mater¡al adjacente ao filtro do poço.

O desenvolvimento dos poços de monitoramento fo¡ real¡zado tåo logo estes

foram instalados e os materiais do selo anular consol¡dados. ldealmente, esta atividade

resulta numa máx¡ma eficiência dos poços de mon¡toramento através da comunicaçäo

entre o poço e a formação natural adjacente, maximizando os valores dos dados dos

futuros ensa¡os h¡dráulicos e a representat¡v¡dade das amostras das águas

subtenâneas coletadas. Além disto, a remoção dos finos durante o desenvolvimento

m¡n¡m¡za o potenc¡al de entup¡mento (obstruçäo) e danificaçåo de equipamentos

durante os ensaios de bombeamento e/ou purgeamento anteriores às amostragens.

Para o desenvolv¡mento foram utilizadas ganafas descartáve¡s. Este método é

particularmente utilizado para poços com baixo rendimento e evita-se a contamÍnação

cruzada de um poço para outro.

5,2.1.4 Ensaios hidrául¡cos

Com o objetivo de se estimar a velocidade de percolação das águas

subtenåneas foram realizados ensaios hidráulicos para determ¡nação da condutividade

hidráulica, através de ensaios rh sr'iÍu, denomiflado de ba¡l test que consiste em

provocar um rebaixamento do nível d'água do poço através da extração de um volume

d'água, a partir do qual acompanha-se a sua redperação do alé sua estabilização-

Estes ensaios foram realizados segundo as orientaçöes da ABGE (1996), com o auxílio

dê medidor elétrico com precisão de 0,5 cm.

Para a interpretação foi utilizado o método de Hvorslev ('1951 apud FREF7E &

CHERRY, 1979) que assrxre inicialmente que o me¡o é homogêneo, isotrópico e

inf¡nito, e o solo e a água são incompressíve¡s; cuja expressão é dada por:

rt xln L
K_ R

2LTo

K: condutividade hidráulica (m/s);

r: raio da boca do poço de monitoramento (m);
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L: compr¡mento do filtro do poço de mon¡toramento (m);

R: raio do poço de monitoramento no trecho ensaiado (m),

To: tempo de recuperaçäo de 670/o do nivel d'água (s)'

5.2.2 Coletas e amostfagens de água subterrânea pafa anál¡ses fisico4uímicas

5.2,2,1 Plane¡amento

Foram planejadas seis campanhas de coletas e amostragens 'das águas

Subterrâneas dos poços, sendo duas campanhas ma¡srcompletas e r€presentativas de

uma época mais seca e outra chuvosa. A Tabela 5,1 apresenta os ' :paråmetros

analisados para cada campanha-

Tabela 5.1 - Paråmetros anal¡sâdos em cadâ campanha:programada

CAMPANHAS PARÂMETROS PER|ODOS

'1å Campanhâ

02-julho.2000
Cl. NH¡. NO¡. NOz e SO¡

Cl, NH¡, NOs, NQz, e SO¡,
2'campanha N (amûniacal) e N (Kjedahl), alcalinidade, ca, Na; K, Fe, Fe (total), SECO

06-agosto-2000 Mn, Al, Mg, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Sr, T, V, Sn, zn, Zt

3. Campanha 
Ol, NH¿, NO¡, NOr, e SO¡

08€etembr0-2000

4i camÞanha 
cr, NHa, Noa, No2, e so+

28-outubro-2000

5" Campanha Cl; NHr, NOr' NOz, e SO¡

03-dezembro-2001 N (amon¡acal) e N (Kjedahl), alcalin¡dade, Na, K , Ca, Mg CHUVOSO

6a campanha cl, NH¡, No¡, Ngz, e so¿
06-janeiro-2001

5.2,2.2 P¡oced¡mentos de coleta e.amostragem

Mediçöes de nivel d'áoua

As atividades ¡niciaram com a medida do nível d'água em cada poço antes da

operaçäo de esgotamento ou purgeamento. Os níveis d'água são importantes para a

determinaçäo dos fluxos d'água subtenånea, através da elaboração dos rn'âpas

potenciométricos, e foram medidos com o auxíl¡o de equipamento eletr'ônico, t€ndo

como referência püa a medida, a base do poço junto ao solo'



Esqotamento ou puroeamento do ooço

O purgeamento se faz necessário pois, a água:

- do poço acima do filtro não está livre para interagir com a água dâ formação;

- está em contato d¡reto com a ahrtosferâ, estando sujeito a diúerer¡tes equilíbrios

químicos;

- estagnada frequentemente possui temperatura, pH, Eh e diferentes

características químicas, comparat¡vamente à água de formação.

O objetivo do purgeamento é criar uma s¡tuaçåo que irá permitir que o poçÐ

forneça uma amostra que seja representativa da água da formação enquanto cria um

mín¡mo de distúrbio no regime do fluxo subtenân€o.

Os poços foram purgeados utlizando-se ganafas de polietileno e luvas

descartáveis para cada poço ev¡tando-se â contaminação cruzada e retirando o

equivalente a três volumes do poço, assegurando que toda a água estagnada foi

substitufda por água da formaçäo.

Coleta, amostraqem e preservacão

Para garant¡a de gue a amostra de água seja representativa da formação, deve-

se reduzh ao mínimo as alterações quÍmicas e físiæs durånte o processo de retirada

das amostras, assim utiliza-se a filtração e preservaçäo como formas predorninantes de

pré-tratamento das amostras feitas no campo no momenlo da amostragem.

As amostras foram coletadas tâmbém corn o uso de garrafas de polietileno e

luvas descartáveis para cada poço, e a segu¡r acondic¡onadas em frascos de polietileno

com tampas de polipropileno. Como as amostras nåo podem ser .analisadas

imediatâmente após a coleta, estas são preservadaa.

A preservação tem o objetivo de retârdar o máximo possível os.processos

químicos e biológ¡cos que ocorem na amostra. As técnicas utilizadas säo l¡m¡tadas

pelo controle de pH, adição química, controle de temperatura e proteção contra a luz, e

foram reâl¡zadas segundo as orientações da norma ABNT (1997).

5.2.2,3 Aná¡¡ses químicas
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Primeiramente, em cada coleta foram realizadas as anál¡ses ln slfu, onde

analisou-se pH, condut¡vidade elétrica (CE) e temperatura (T). E a seguir, após as

amostragqns, estas foram encaminhadas ao laboratório da CONCEITO TECNOLOGIA

QUíMICA S.A. para a røalizacÃo das análises químicas, que seguiram as técn¡cas

apresentadas no Sfandarf Methods of the Examiînaüon oî Waifer and Wastewater

(APHA, 1sge).

Os resultados das análises quimicas das duas campanhas, mais completas e

representativas de uma época mais seca e outra chuvosa, foram submetídos a um

balanço iônico, para se avaliar a representatividade (confiabilidade/qualidade) destes

resultados, segundo a expressåo:

I cations - \ ânions
ERRO =fti---$--x100

L canons + L antons

O eno foi determinado a part¡r dos valores em miliequivalêntes dos ånions e cát¡ons.

Esta expressåo (CUSTÓDIO & LHAMAS, 1981) indica que se o eno obtido for menor

que 10%, haverá menores chances de enos analíticos;

Também foram realizadas conelaçöes de Pearson, cruzadando-se paråmetro por

paråmetro, para se verificar a correlaçåo linear entre os elementos analisados e suas

significåncias, ou seja, a representativ¡dade das correlações feitas entre os elementos,

que é uma função do coeficiente de conelâçäo amostral (r) (GREEN & MARGERISON,

1978).



6 O vazadouro municipal de Tatuí

6.1 Descrição da área

6,1.1 Localização

A ârea deste estudo localiza-se no Baino de Americana pertencente ao

Mun¡cípio de Tatuí, situado na reg¡ão centro - sul do Estado de Säo Paulo (Figura 6-1).

A distånc¡a da capital é de aproximadamente 160 km, e o acesso se faz atrâvés

da rodovia Câstelo Branco (SP270) até o km 154 de onde se segue pela rodoviâ

SP127 em direção a Tatuí. No km 7 toma-se o trevo de acesso à estrada munic¡pal em

d¡reção à Bo¡tuva, de onde a 3OO metros encontra-se a estrada vicinal de acesso ao

lixão.

Figura 6.1 - Local¡zação do lixåo de Tatuf



6.1.2 Flistér¡co

O Munieípio de Tatuí conta com uma popuhção est¡mada de 100:O00'habitantes

que geram cerca de 40 ldia de resíduos sölidos urbanos, que necessitem do urna

destinação final. A coleta é realizada diariarnante p€lâ pr€f€itura, inclusive:aos fedados,

enquanto os resíduos industriais såo transportado6:pelos próprios geradores às.ár€as

de desctrte.

De 1982.a I 991 , todos os resíduos gerados no município eram lançedos noilixåo

do Baino do lsolamento ou Donato Flores, desativado por figurar-se incoûÌpafivel com

o empreendimento do Conjunto Habitacional Tâtuí l, ali implantado.

Após a desativação fûi esc-oll.rida uma nova.área sifuada no baiffo.de;qmerì@îa
para implantação de um abno sanitário. Este.teneno.foi cedido à prefeitura em regime

de comodato ê já havia sido degradada pela atividade. de extração mineral de arg¡la

para abastecer as ceråmicas locåis.

Em 1990, foi elaborado pa.a. a âtea ..um .poeto de ateno sanitário, :que

basicamente cons¡stia no espalharnento dorlixo sobre o solo em camadas.sucessiv€ls,

compael€ndo-o com traûor no menor volume:prático:possível, e recobrindo-o com:uma

camada de terfa de espessura convenient€ âo f¡nãlrdê cada jomada. de. trabelho:(pMT,

r990).

A PMT (1990) ainda cita que com essa técnica procurava-se €vitar a :polrriçåo

e/ou contafiinação ambiental" €specificamente.das,águas superficiais e 'subterì:åneas,

impediros surgimentos de focos de fogos, fumaça s.odores, e não permitir a ativ¡dade

social marginal da catação. Neste projeto o.atEro íniciar.ia sua oper.áçåo èrn outubro.de

1990 e teria sua implantação com a assessoria de.técnieos da prefeitura.

Para a caracterização da área destinada à implantação, fomm realizartos um

levantamÊnto topográfico planialtiméhico em escala: l:1 000; 12 sondagens para

reconhecímerìto dos solos, e uma projeção populaeional e da. guaritidade de lixo

doméstico gerado, para a estimativa .da vida útil do aterro san¡tário.

O projeto foi concebido para receber.basicamente lixo de orjgern rdoméslica em

cinco etâpes de operações, gue const¡tuiriarn-se de camadas de lixo compactadas com

2,5 metros de espessura cada uma e taludes:f¡na¡s de 1 {V) : 2 (H). preenchidas em

sequêncía até determ¡nadas cotas e6tabelecidas €m, proþto. Estas carnadas deveriarn

apr€sentar um ca¡mento de cerca de 1%o parat lacilitar o escoamento das águas
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superf¡ciais, conduzindo-as paÊ¡ drenos, dirninuindo dessa forrna, a. sua .infiftração e
consequentemente o volume de percolado.

Contudg, o proþto não apresentou .uma concepção básica .:pa,-a .alguns
componentes, tais como: sistèmas de tfâtarnento .de base (impermeab¡lizqção .de
fundação); drenagens de fundação de llquidos percolados e gases: tratqrfiento destes
gases; monitoramento das águas subteffåneas;. e.análise da estabilidade. dos. maciços
de tena e dos resíduos dispostos.

E assinl sem a aprovaçåo do projeto e diafite da necessidade dê d¡spor o tixo
gerado, ìniciou-se a partir de janejro de 19g1 a.9pef€gão da ârca.

A partir de 1992, os trabalhos que se sqguiram foram procedimentos de rneelidas
básicas e emergencia¡s, tais como:

- abr¡r vãlas para lançamento dos resíduos sólidos;

- executar cobertura diária clas valas .para evitar a proliferaçâo de vetores
(insetos nocivos à saúde, ratos,.vermes, etc;);

- cercar a área para evitar a açåo de cat€dores de lixo;

- construir d¡ques e valetas para evitarque as águas pluviaisentrem ou saiam do
local contaminando corpos d,água.

Em 1994, a prefe¡tura apresentou .um E|A/R|MA referente .a :uma .I¡s¡na :de
reciclagem de l¡xo domést¡co e de urn incÍnerador de resíduos. sólÍrjos. . Estes
empreendimentos pretendiam atingir os segu¡ntes obÞtivos (pMT, 1994J:

- dotar a cidade e a regiâo de um s¡st"fna de disposição finar. de tixo.domést¡co
que fosse planejado, projetado e oBerado dsntro dâÐ rîelhores técnicas disponíveis;

- provocar alteraçôes minimas nas condições ecológicas das.áreæ próximas à
usina;

- dar uma dest¡nação sÊgur,a rþs resích.þs hospiharares, que poderiam provoç¡r
a disseminaçåo de microorganismos patogênicos no me¡o ambierúe,'bem corno .aos

resíduos sól¡dos ¡ndustria¡s, causadores ftequentes da poluição do s6lo. a pârtir da
construção e operação de. um ¡nc¡nerador.

As atividades desenvorvidas na usinâ compreenderiam: å csrêta de rixo,
recebirnento e pesagem do rixo, ar¡mentação. e dosagem, triagem manuar:e magnéfica
com separação dos recicráve¡s, trituração, peneiramento, compostagem e..embaragem
e expedição E, quanto ao inc¡nerâdor as ativ¡d€des seriam a.coreta de rixo, e
incineração primária e secundária.
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Entretanto, estes empreend¡mentos também foram reprovados, pois possuíam

uma série de indef¡nições, inclusive quanto à proteçâo do solo e às águas superficiais e
subtenâneas.

Diante disto, a empresa de consultoria PROMINER pRoJETos Ltda. reâ¡izou
para a prefeitura munic¡pal um plano de trabalho e de diagnóstico preliminar cujo
objetivo seria um adequado dimensionamento, projeto e operaçäo do atual vazadouro
mun¡c¡pal, transformando-o no mínimo em um aterro controlado, e estabelecer opções
e projetû de aterro sanitário para o futuro, quando do enceramento da vida útil do local.
Este trabalho foi âpresentado e atualmente a prefeitura vem realizando novos trabalhos
para o crmprimento deste p]âno.

6.1.3 A Atividade de disposição de desÍduos m árca

A atividade de disposhão de resíduos é:descrita quanto aos seus asp€ctos ou
problemas operacionais, sanitários e ambientais. os problemas operacionais sâo
agueles considerados como atividades inadequadas de operação na disposição do lixo,
que podem afetar os aspectos sanitários e amb¡entais ao longo do tempo, e que, por
sua vez, säo aqueles que, respectivamente, afetam d¡retamente e ind¡retamente a
saúde pública.

6.1.3.1 Problemas operacionais

Vias de acesso

o acesso extemo se faz por estrada rnunicipal de tena que marge¡a o lixåo por
1000 mekos.em seu sentido longitudinal maior até sua entrada, a partir dâí o acesso
intemo às áreas de d¡sposição se faz por uma via que segue próxima e paralelamente
ao acesso extemo de terra. Este âcesso intemo toma-se, por vezes, inlransitável em
períodos de chuvas intensas ffaneiro a março), quando então nestas ocasiões os
caminhões såo auxifiados pelo trator D4 na disposição e retomo ao acesso externo.

A geornetria atual do lixão foi dada pela conformação final da área após seu
enceranento como fomecedora de matéria-prima para as olarias locaie. A extração da
arg¡la se fez através de um grande cÆrte alongado no sent¡do N-S numa porção
elevada de uma colina suave, e próx¡mo aos div¡sores de águas superficiais e
subterrâneas, e também, l¡mitada a jusante pela drenagem do cónego e canaviais.
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Tratava-se de um "baneiro" que após sua exaustão resultou num formato semelhante a
um paralelogramo alongedo; e durânte a d¡sposição do lixo nâo houve maior
regularização mecânica do pavimento, que aproveitou a superfície razoaveknente

aplainada pela at¡vidade extrativa anterior.

Controle da área

Atualmente o l¡xão encütra-se totalmente cercado, incluindo uma portaria e um

zelador. Contudo, ainda verifica-se a presença de catadores no local.

Controle de resíduos

O l¡xão recebe todos os resíduos sólidos do Município de Tatuí, não havendo

controle ou informações precisas.sobre suas composlções quant¡tativas e qualitâtivas,

e aspeclos físico-químicûs.

Segundo informa@es da prefe¡tura, o tixão recebe 10 viagens de caminhöes

campactadûres de I m3 cada. Adotando um valof de compactação deshs caminhões

de 0,5 t/m3, tem-se 40 t/diia de lixo produzido e disposto no local, vabr esþ condizente

com as estimativas populaciona¡s atua¡s, e respectiva projeção da quantidade de lixo
gerada (PMT, 1990).

Durante os trabalhos de campo verificou.se o grande predomínio de reslduos de

origem dom¡cil¡ar, oconendo também, resíduos de origem comercial e priblico

verificados pela presença de papéis, plásticos, embalagens diversas e resíduos de

varrição de vias públicas.

Os resíduos dos serviços de saúde e hospitalar estão pres€ntes, contudo as
quantidades dispostas são desconhecidas. Estima-se por informações dos operadores

locais, que estas guantidades situarn-se entre.400 e BO0 kg/dia.

A prefeitura não possui um cadastro ou corìtrole das industrias locais e suas

atividades, muito menos dos resíduos gerados por elas- porém, ocor¡e a disposição de

resíduos .industria¡s na área do lixão, pois observa-se peças plásticas e metálicas,

aparas diversas, borras, amontoados, empilhados ou contidos em latöes. PROMINER

(1996) destaca a disposição dos resíduos de restos de organ¡smos animais

processados pela empresa LOPESCO, cuja geração é de 1.000 Vmês com 7O% de

água em peso e DBO5 de 5.000 mg/L.
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Critérios para disposiçåo

A prefe¡tura opera a frota de cerfiinhöes que d¡spõe os diversos :tipos de

resíduos. Porém, os resíduos industriais, alguns comerciâis e entulhos são colocados

diretamente pelos geradores.

Os caminhões chegam ao lixão .e .não passam por nenhum controb de

recebirnento, tal como, a pesagem na. entrâda; verificação. da placae suâ procedência.

ln¡cilamente, a disBosiçãorfoi:feita na poçåo sul do lixão próxirno:å estrada velha

TatuÊBoituva. Atualmente: as .atÍvidades já foram encer.radas nesta ár.ea, encontrando-

se totalmente coberta por solo e vegetação, t-loje o [ixo.é.totalmente disposto na porçâo

norte.

A disposição é feita com o descanegarnento dos caminhöes co.mpactadores da

prefeitura ou de outros geradores em locais indicados pelos operadores das máguinas.

Verifica-se que não há uma compactação adequadâ e.cobertura regular de solo,após o

descanegamento, permanecendo por muito.tefûpo dêscoberto provocando:

- o arræle de materiais pela.ação.dos veritos;

- a cataçåo do lixo em condiçöes ¡mprópriag;

- a proliferação de roedores, moscas, e outros.\retores de doenças;

- o aspecto antiestético- do l¡xo exposto;

- a dificuldade de movimentação.das máqúinas:e dos velculos sobre vazadouro;

- a perçolação e infiltraçåo das águas,pr.ecipitadas. sobre o ateno.

E ainda, o l¡xão nåo prevê o funcionamento:segundo algurnas r,ecomendaçöes

bás¡cas r€laciònâdas ao volume de t¡xo receb¡do, zoneamento dos locais:de.disposição,

tratamento dos resíduos e dos. efluentes gerados.



6.1.3.2 PrcIrlemas san¡tários

Foqo e fumaça

Por vezes, observa-se no lixâo pequenos focos de fogo provocados

principaknente por combustão espontânea, pois, tem-se o acúmulo de g€ses

(combustível), oxigênio (comburente) e calor (agente in¡ciador da queima). Estes focos
podem orig¡når incêndios maiores no própr.io lix¿io e nas adjacências, com perdas de

culturas, pastagens, matas ciliares e mortandade de animais doméstlcos e silvestres.

A fumaça originada pode prejudicar a visib¡lidade no local e cìrcunvizinhanças,

provocando acidentes com envolvimento de catador€s, funcionários e máguinas. Além

de in¡tabilidade nos olhos e problemas respiratórios.

Odor

O mau cheiro presente é o resultados da emanação dos pr:odutos grisosos

gerados pela decomposiçåo do lixo, que podem provocar problemas respiratórios,

¡nitabilidades d¡versas. etc.

Vetores de doenças

O lixo encena uma grande cornr.¡nidade de espécies, pois, segundo LIMA (1.991),

contém a]b teor energético e oferece disponibilidatte simultånea de ågua, alimento e
abrigo. Tais espécies são classficadas corno macrovetores (ratos, barâtas, Ítoscas,
cães e o próprio homem) e microvetores (fungos,.bactérias e vírus).

6.1.3,3 Problemas ambientais

Poluição do ar

Todos os atenos sanitários, atenos conlrolados e vazadouros situados em

território bras¡le¡ro geram emissões de gás bloquímico no ambiente, em intensidades

variáve¡s e d¡spersöes, também variåveis, de material part¡culado e, nos c¿tsos efiì que

não há controle, ocoffe, também, dispersão dos componentes mais leves do lixo, tais
como papéis e plásticos (PROMlNER,1996).
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No l¡xão näo éxìstern drenos para exaust¿lo dos gases gerados. Est€s gases

percolarrl pelos interstícios do lixo/cobertura de mâReira desordenada até sua fuga pâr.a

o ambiente resultando no mau cheiro característico dos lixöes.

Quanto à dispersäo de material particulado e componentes mais leves do lixo,

verifica-se que não há urna contínua cobertura do lixo com solo, e contÍnua

um¡dif¡cação das v¡as de acesso e áreas de solo expostas, ou tão pouco baneiras

vegetais.

Poluição das áquas

A poluição das. águas superfic¡a¡s e subterråneas é dev¡da à variação das

característ¡cas fÍs¡co-químicâs e ou pela presença de m¡croorganismos.

As águas pluviais que precþitam na área escoam superf icialmente e infiltram-se

no líxo e solo, percolando-os com destino ao cón'ego à jusante do lixåo, que por sua

vez é afluente do rìo Tatuí.

As drenagens exisbntes para captação destas águas supeÍf¡ciais e percolados

são ineficientes e const¡tuem-se de valetas abertâs rÌo solo por retro-escavadeiras sem

impermeab¡lização e possuem a funçåo de dr-enar estas águas para diques e baciss de

captação existentes.

Uma destas valetas situa-se na porção central do lixão e localiza-se

perpendicularmente ao sentido longitudinal maior.do l¡xão, que drena em direção,a:uma

pequena bacia de captação no lim¡te jusante central. As outras valetas drenam à

porção norte do lixão em direção ao dique de captação situado no limite jusante

nordeste do lixåo.

Estas valetas drenam nåo somente as águas:superficiais, mas também as águas

que percolam o l¡xo. Portanto, não existe separaçáo das águas percoladas pelo lixão

das águas superfic¡ais (pluviais)- Estas águae oaptadas nåo possuern outro destino,

ta¡s como, rec¡rculaçåo, tratarnento em lagoas de estabilização, tratamento por atagues

químicos, tratamento por filtros biolégicos, etc.

Assim, diante da proposta apresentada por PROMINER (199ô), foi construída

uma nova bacia para captaçäo das águas percoladas. Estas águas seriam conduzidas

em tubutaçäo apropriada e por gravidade até a E.T.E. da SABESP de Tatuí.

Contudo, o projeto fo¡ abandonado, ass¡m corûo a bacia de captação e a valeta

para instalação da tubulação. Estas encontram-se abandonadas, e as águas captadas
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pela bacia såo drenadas pela valeta aberta .e que âcompanha todo o,lim¡le jusânte

norte-sul do lixâo, aumentando a superfície de infiltração e dispersando .âinda mais a

contam¡nação.

Como não existe uma impenneabilizaç¿io da base das áreas de disposição e'

sistemas de drenagem de líquidos que percolam:as rna$sas de lixo; estes:¡nfittram-se

no solo natural atingindo o aqüífero freático local' Estas águas subtenâneas

contamiûadas, alimentam as surgèncias a jusante do lixäo que formam as drenagens

locais.

Este processo de infiltração depende fi¡ndamentalmente da água disponível gara

¡nf¡ltrar, úa.origem do l¡xo e sua compactâção, da nø!4fieza do solo e.do eSlado de sua

superfície, e das quantidades de ágrua e . ar inicialmente presentes . no ¡n[erior dos

mesmos.

A preocupaçäo pela poluição das águas subtenâneas relscisnarse,

princ¡palmente com aqüíferos não confinadæ ou freáticos, sobretudo em:lugar'es onde

a zona nåo saturada é delgada e o lençol freático:pouco profundo.

Polu¡çãg do solo

A contaminaçâo do solo, dentro e fora do lixåo, é feita pelo escaâmento.e

infiltraçåo das águas qu€ percolam as mass¿ls de lixo, uma vez:que não existe.

impermeabilizaçäo de base e s¡stemas de dr:enagem de líquidos como já citado

anter¡orrn€nte.

Estét¡ca / pa¡saoismo

O ¡mpacto visual causado pelo vazadouro é pouco perceptível, devido ao

¡solamento proporcionado pela distância do: principal núcleo urbano de Tat'lí.:pelas

poucas propriedades rurais no €ntomo € pelo d€sniv€l nafural do tereno, no sentido E-

W, e da lado oposto da colina,'guãndo visado a part¡r''dsste núcleo urbano.

As poucas propriedades rurais ex¡stentes dedicam-se predominantemente às

culturas de cana-de-açúcar, assim, o lixão.toma;€e mais perceptivel nas épocas de

colheita e após esta, quando prepara-se o solo para o próximo plantio.

lnternamente, o impacto estét¡co/paisagistico observado é o característico dos

l¡xões encontrados por todo o tenitório, onde.observam-se resíduos das,mais diversas

naturezas disposto sem qualquer critério, ctrorume escoando sobre o solo, valetâs e
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bacias de captaçäo corìstruídas, também, sem nenhum cr¡tério técnico, muita

vegetaçäo dan¡nha e d¡versos an¡ma¡s domésticos e catadores circulando pela área.

6.1 .4 Aspectos fis¡cos

6.1.4.1 Geomorfologia

A regiäo está compreendida na Zona Geomorfológ¡ca do Médio Tiête

pertencente å Província da Depressão Periférica Paulista que possui a forma de um

conedor de topografia colinosa de aprox¡madamente 60 km de largura. Este se

corelaciona à faíxa de oconência das seguências sedimentares infrabasálticas

paleozóicas e mesozóicas do Estado de Såo Paulo, incluindo áreas descontífluas de

corpos intrusivos, sob a forma de digues e slls de diabásio, e ainda, pequenas áreas

de rochas pré-cambrianas (tPT, 1981a).

Predominam nesta zona relevos de colinas amplas e médias e,

secundariamente, relevos de morrotes alof4âdos e espigões. Este reþvo colinoso

caracter2a a ârea de esù¡do, com colinas rnédias onde predofainam baixas

declividades de até 15% e amplitudes inferiores. a 100 metros com.toposaptainados e

vertentes com perfis convexos e retilíneos.

6.1.4.2 tlidrografia

A área s¡tua-se na bacia do rio Sororåba, pertencente à Pr¡meira Zona

H¡drográfica do Estado de São Paulo, Esta ba6¡6 possui uma área de ckenagem de

5,010 km2 e tem como constituintes principais o.rio Sorocaba percorrendo 80 km até

atingir a rnargem esquerda do rio Tietê, e os rioÊ do Varjão, lpanema, Tatuí, Guaxupé,

e da Onça (CETESB, 1997).

A área de drenagem possui média a baixa densidade, com um padrão sub-

retangular, onde nota-se algum controle estrutural a partir de diáclases e da preserça

de corpos litológicos ma¡s resistentes, especialmente de diabásios. Os vales såo

abertos a fechados, com planícies interiores restritas e presençâ eventual de lagroas

perenes ou interm¡tentes.

Localmente, a área de ¡nteresse encontra-se inserida numa microbacia situada à

margem esquerda do rio Tatuí com uma área drenante de aproximadamente 157,37
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ha, e possui como const¡tuinte principal um cónego perene que percorre 1.650 metros

até atingir a margem esquerda do rio Tatuí.

6.1.4.3 Clima

A regiåo em estudo pode ser caracterizada pela classificação de Köppen como

sendo do tþo Gfa, ou seia, rnesotérmico úmido sem estaçäo seca cøn verão quente.

Os meses mais quentes são jane¡ro e fevereiro, enquento os mais frios såo junho e
julho. Atemperatura méd¡a anual é de 21,6"C.

O regime das chuvas na regiåo caracteriza-se pela existência de uma época

chuvosa de outubro a março e outra seca de abril a setembro. O Quadro 6.1 apres€nta

as precÞ¡taçöes totais e médias mensais no per¡odo de 1996 a 2000, onde observa-se

uma pluviosidade média anual de aproximadarnente 1.270 mm.

6.1.4.4 Vegetação

A vegdação original possui ainda 25Vo de sua matia ndural, podendo ser

considerada como relativameftte escassa, visto qus.grandes áreas são há mujto tempo

intensamerite cultivadas, principaknente por anrplos canaviais e pastagens.

A vegetação hoje predominante cons¡ste em cenado associado å vegetação

arbust¡va e raste¡ra, localmente apresentârn matas cilÍâres e galerias nas baixadas de

rios e córregos da região.

6.1.5 Geologia

A região de Tatuí, na porção centro-sul do Estado de São Paulo, s¡tua-se sobre

rochas sedimentares da Bacia Sedimentar do Paraná e, segundo PËTR| & FúLFARO

(1983), compreende rochas paleozóicas que afloram em faixas relativamente esheiias

Quadro 6.1 -Frecipitaçöes tota¡s e m&ias mensa¡s no perfodo de 1996 a 2000
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nas bordas leste e oeste e rochas fn€sozóicas, .que recobrem a maior parte da:bacia,:e
que transgridem sobre os sedirnentos paleozéicos. entFando em contato.direto..com o
embasamento pré-cambriano na margem,noroeste.

A sedimentação na Bacia do paraná, segundo NORTHFLEET eú:a/. 1196nr,
oconeu num ambiente pouco perturbado jpor f€nômenos tectônicos e, em
consequênc¡a, as un¡dades litoestratigráficas são geralmente subpar.alelas e
apresentam grande continuidade lateral, corn pÊquenag variações faciolégicas- Talfeto,
no entanio, ftão se verif¡ca com as formações dopositadas sob influência $aciál ou com
as áreas marg¡na¡s, em que a subsidência foi muiþ lenta em relação ao €eGho.

Quanto à estratigrafiâ; regionalmente .afloråm rochas paleozóícas.do, ceibonífero
pertencÊntes ao Grupo Tubarão, gue na áfea est¿io .representadas pelo stihgrupo
Itararé e Formação Tatuí (F¡gura 6.2), cujo cofltato entre elas se faz. por discordânc¡a
erosiva.

o subgrupo ltararé em são paulo apr'esenta-se como comprexa associação.de
variadas litofácies, quase todas. detrjticas, gue se sucedem vertical e horÞontalmente,
possuindo como l¡totipos predominantes ar€nitos .de:granulação heterqgênea. suas
características e associaçôes jitolégicas indicam ser devidos às váriae ofigens:. fluviais,
marinhos, lacustres, pra¡€nos, deltáicos, eske¡rs, .eólicos,. etc.

porém, sâo os diamictitos constituídos :por corpos de formas e dirnensõês
variadas, desde espessuras métricas até dezenas de metros, e os sedimentos rfûnico€
denominados de varvitos em gue se alternam estratificações plano-parelelas arenitos
finos, siltitos cinza claro e folhelhos cinza mais escuro, os termos mais earacterísücos
do subgrupo, estando direta ou ind¡retamente ligados aos processos glaeiais.

siltitos, argil¡tos e foll"lelhos de cores variando.de cinza-clarc a escuro ocor.rem
frequente em d¡versas alturas da formação, podendo:apresentar. muitæ dezenas .de

metros e apreciável continuidade lateral, sobrefudo nas camadas marinhas.

A Formação Tatuí é predominantemente constituida .de sinitos;
subordinadamente ocorrem camadas de arenitos, calcários, folhelhos e sílex. No
conjunto representa uma sed¡mentação muito uniforme e sua ma¡or espessura na área
aflorante é da ordem de i3o metros, no sul do Estado, valor que diminuipara nordeste
e norte, em direção à borda da bacia sed¡mentar.

Na região entre ltapetininga.e TatuÍ â þase'da Formaçáo TafuÍ. é,represer¡tada
por siltitos de cor cinza a verde claro com estruturas lentr'culares preenchidas. pof:€reia
f¡na de coloraçåo esbranquiçada. såo frequentes:as intercalaçöes de . arenito .fino,
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maciço, assim como conglomerados com e¡xos angulosos e arredondados de quarlzo e

sílex com até 5 centímetros de díåmetro. O topo das seçöes é caracterizado por

folhelhos avermelhados, dispostos de fonna plano-paralela, ocorrendo intercalações de

calcário, semelhantes às da região sul do Estado (GIMENEZ, 1996).

Atr¡bui-se à Formação Tatuí um ambiente de seclimentaçåo em baeia aguosa de

ba¡xa energia, possivelmente marinha- Estes sedimentos representam um episódio de

transgressão mar¡nha pós-glacial ocorrido na bacia.

No Estado de São Paulo, o desenvolvimento estrutural da bacia foi grandemente

influenciado, por duas dheções predominantes: NNE-NE e NW. Elas detÊrminaram a

orientação das estruturas de ma¡or ordem e aparentemente, refletem feições muito

ant¡gas do embasamento, nem sempre manifestadas em superfície. A maior parte

dessas estruturas locais da bacia .em São Påulo desenvolveu-se durante o Cretáceo,

mais espec¡ficamente por ocas¡äo do vulcanisrno basáltico (lPT, 1981b).
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6.1.6 Hidrogeologia

Regionalmente a área em questão pertence ao Sistema Agüífero Tubarão,

permeável por porosidade granular, e que ocupa a maior parte do território paulista

com 60% de sua área, estendendo-se principalmente nas bacias das regiões central e

oeste.

O Sistema Aqüífero Tubaråo possui suas águas classificadas como

b¡carbonatadas sódicas; cålcias ou rnistas, qu€ oconem em várias unìdades geológicas

que estendem-.se numa faixa, em forma de arco, de nordeste para centro oeste. Possui

assim, €xtensão regional com área aflorante de 20.700 Km2 e espessura média de

1.000 m, podendo apresentar-se livre ou confinado. O sistema é bastante heterogrêneo

dado pelos sed¡mentos variados de origem glacial e lacustre com r€trâbalhamentos

fluv¡a¡s, com constantes interdigitações entre as carnadas mais afìenosas. e cama*as,de

lamitoq ritimitos e siltitos, que dificultam o escrûâmento da água subteffânea

caracterizardo. uma situaçäo de elevada heterogeneidade. (DAEE, 198'1).

Quanto aos parâmetros hìdrodinåmic-os, o Sistema Aqüífero T:ubarão apres€nta

uma vazão méd¡a de 3 a 3O m3/h, capacidade especÍfica com valores entre 0,005 a 8,5

mt/h/m, e a hansmiss¡vidade entre O,3 ã 20o m2ldia. A permeabil¡dãde aparente

apÍesenla distribuiçöes entre 0,002 a O,70 m/dia e um coefic¡ente de armazenamenùo

de 0,0G1 a O,05 (lG, 1997).



7 Resuttados obt¡dos

7,1 lnvestigações geofis¡cas

7.1.1 Sondagens elétricas vert¡ca¡s - SEvs

As sondagens elétricas ve¡ticais (sEVs) foram fealizadas em 6 e 13 de agosto

de 1998, com espaçamento Ats de 12O metÞs, num tdal de I sond4Êns distribuídas

nas vertentes e topos das cotinas próximas aos l¡m¡tes a montante e jusante e fora dås

áreas de d¡spos¡ção (Figura 7.1 )'

0 20 ,10 60 30 100m
È!-E-

F¡gura 7.1 - Localizaçfu das sondagens ëlétricas vertica¡s (sEVs)

As interpretaçôes das curvas de campo obtidas das sondagens estão

apresentadas no ANEXO 1 lnicialmente, ao analisar as morfologias das curvas,

ver¡fica-se que estas são bastante semelhantes entfe Si, e a seguir, juntamente com aS

resistividades e espessüras interpretadas, foi possível estabelecer um modelo

geoelétrico da Tabela 7.1 .

Diante dos resultados das sEVs foi possível estabelecer grosse¡ramente as

espessuras das camadas saturada e nåo saturadas, bem como a ocrofrênc¡a de uma

camada geoelétrica resistiva, que contrasta coí¡ì as demais camadas- Esta, assim

sÉv-04
-o-
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como as demais camadas geoelétricas, possr.¡i ampla distr¡buição espacial e
continuidade lateral, dada pela interpretaçåo e semelhança das curyas de campo

distribuidas pela área.

Apesar da semelhança rnorfológica entre as curvas, estas apresentam

resistividades diferentes quando comparadas entre si. Essa diferença é atribuída ao

t¡po de solo ou rocha saturada, cuja resistividade é largamente dependente da

densidade e porosidade do material, e salinidade do flu¡do de saturação (FRFFTF &

CHERRY, 1979). Na área de estudo, os valores são respostas às difer€ntes

espessuras das camadas saturadas ou nfo, dâ presença de rocha de emhasamento

impenneáve[, da maior ou menor quantidade de água no me¡o poroso e também da

concentração de íons presentes nestâs águas subterråneas, atribuidos principalmente,

à lixiv¡ação d¡reta destes íons no resíduo.



labela 7.1 - Modelo geqelêtri9o fin?l
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7.1.2 Gaminhamentos eletromagnétkos - CEMs

Os caminhamentos eletromagnéticos (CEMs) cÐm o EM31 foram realizados em

19 de setembro de 1998, num total de 396 estaçÕes de leituras ou pontos de medidas,

com medições para as duas posi@es de bobinas: i¡orizontal e vertical, investigando

assim, profundidades de até 3 e 6 metros, respectivamente. Estas estaçöes foram

distribuldas em caminhamentos de forma a contornar os limites do lixão, e em 31

seçöes transversais perpendiculares ao e¡xo long¡tud¡nal do empreendimento, com

espaçam€nto de aproximadamente 30 metros entre si e leituras a cada 10 metros

(Figura 7.2).

Quanto aos CEMS com o EM34, estes foram realizados em 3 e 4 de outubro de

1998, num total de 286 estaçöes, também com medições para as duas posições de

bobinas e utilizando um cabo de referència de 10 metros, ¡nvestigando desta forma

profundidades de até 7,5 metros na posição horizontal e l5 metros na vertical. Estas

estações,. também foram d¡strÍbuídas em 286 caminhamentos transversais através do

l¡xâo e além dos seus lim¡tes, com espaçamento de aprox¡madamente 50 metros e

le¡turas a cada 10 metros (Figura 7.2)-

Para caracterizar os valores de condutividades apârentes de background, toram

realizados cam¡nhamenbs com os dois eguipamentos na estrada a moûtante oeste,

gue segue paralelamente ao limite e talude do l¡xão. Os caminhamentos forârn

iniciados em uma pos¡çåo topográfica baixa, coincidente com o nível da base do ateno,

e term¡nando coincidente com o nível correspondente ao da massa de lixo d¡sposta na

área, e sob pouca ou nenhuma influência dos nfveis d'água nês medidas das

condutividades aparentes (Figura 7.2).

As F¡guras 7 .3 e 7 .4 apresentam os map€s de contomo das isocondutividades

aparentes para câda uma das profundidades investigadas considerando como

condutividades elétricas de background os valores até 10 mho/m para o 8M31, e 30

mho/m para o EM34. Acima destes valores as condutividades foram consideradas

como anômalas para a área.

As anomalias detectadas na porçåo sudeste da área com o 8M34, såo

atribuídas à interferências devido a presença das cercas das propriedades yizinhas e

postes com quadros de força energizados.



-¿'z

0ælOltO2On

0æ10 lOOn

LEGENDA

+ - Estagõs do hlü¡ræ pe¡a debrmlnaçâo des conduüyldadeo C&lcas epar€ntes rb badrgrot¡nd

+ - Edâ90e6 de leûümo para d€brmlnacão das ærrdr¡ürdda¡bo del6 apar€nbs

2 - Dluragmr
*.,.-- Qrnta¡bpogrtrcas

Flguna 7.2 - Loraallz#o dos caminhameribs eþûomagnétiooa (CEMs)

lxaTlTUTO OE AEOCIÊN¿¡¡g - Ut?
BIBLIOTECA -

\?
è<)

^o
.nf')

t-



M ÉTODO ELETRoMAGN ÉTIco

EM - 31 : Caminhamento Eletromagnético - CEM

Anomall.r olctromegnélicer

10.00 30.00 50.00 70.00 90.00 lt0.o0

Bobinas na posicåo vertical

-200.00 -1E0.00 -160.00 -140.00 -120.00 -100.00 -80.00 €0.00 -40.00 -20.00 0.00

Bobinas na posição horizontal

-200.00 -180.00 -160.00 -140.00 -120.00 -100.00 -E0.00 -60.00 -40.00 -20.00 0.00

Figura 7.3 - Curvas de isocondutividades aparentes - EM31



M ÉToDo ELETROMAG N ÉTICO
EM - 34 : Caminhamento Eletromagnético - CEM

Bobinas na posiçåo vertiç!¡l

Bobinas na posição horizontal

Background Anomaliaeeþtromagnétlca3

-150.00

Figura 7.4 - Cuwas de isocondutividades aparentes - EM34

30.00 't10.00 100.00
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7.2 Hidrogeologia

7.2.1 O reconhecimento preliminar da área

A Figura 7.5 apresenta,um-mâpa Gadastral eleborado a nâr't¡rdêreconh€çimento

do empreend¡mento e c¡rcunvizinhanças, do levantamento topográfico, da geologia de

superfície e de fe¡ções h¡drogeológ¡cas, através -do -cadastro de +ontos.dãgua, ta¡s

como, poços cacimbas e tubulares com respectivas med¡das de níve¡s d'água, além do

cadastramento de surgênc¡âs, €érr€€psrdrenoqiiqu¡¡s€..bac¡as de-captação.

Após este reconhec¡mento. preliminar da área e das invest¡gaçöes ¡ndiretas

(SEVs e çEMs) foram iniciadasasinvesligaçôesdiretas: sondagâns-e. instalaçäñ dñs

poços de mon¡toramento, ensâios de permeabilidade e as coletas para as anál¡ses

químicas.
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7.2,2 A hidrogeolog¡a local

As sondagens e instalaçåo dos poços de monitoramento foram realizados no
período de 28 de agosto a 3 de setembro de 1999, compreendendo um total de 12,

cujas descr¡çÕes tácteis-visuais e construtivas såo apresentadas no ANEXO 2.

Localmente, a Formação Tatuí na área de estudo constitu¡-se, a partir do topo

até a profundidade investigada de 20 metros, por um solo superficial argiloso siltoso
vermelho, sobre sedimentos const¡tuídos predominantemente por siltes arenosos muito

finos, cinza esverdeados a verdes, intercalados por camadas mais finas,
compreendendo siltes argilosos a argilas s¡ltosas, manons avermelhados com ou sem
porções arenosas muito finas esbranquiçadas, que se sobrepõem a um sedimento

argiloso siltoso verde, compacto e impenetrável ao equipamento manual de perfuração.

Dada a característica de baixa permeab¡lidade conferida aos sedimentos

argilosos a siltosos associada a d¡sk¡bu¡çåo lateral e profund¡dades da camada
geoelétrica resist¡va interpretada das sEVs, tem-se que esta camada argilosa siltosa
compacta conelaciona-se com a camada geoelétrica e caracter¡za-se h¡draul¡camente

como um aquitarde. A partir destas informaçöes foi elaborado o mapa de contorno da
superfície do aquitarde apresentado na Figura 7.6.
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De julho de 2000 a início de janeiro 2001, durante as campanhas de
amostragem das águas subterrâneas, também foram realizadas medições dos níveis
d'água (Tabela 7.2), e a part¡r dos quais foram elaborados mapas potenciométr¡cos

representativos de uma época mais seca (Figura 7.7) e outra mais chuvosa (Figura
7.8). os níve¡s potenciométr¡cos apresentam uma variaçåo sazonal condicionadas
pelas característ¡cas pluviométricas do clima da região. Nos meses ma¡s secos, os
níve¡s estão mais baixos e elevam-se com a chegada das chuvas.

Nas Figuras 7.7 e7.8 observa-se que a direção do fluxo das águas subtenåneas
na área do lixão se faz preferenc¡almente no sentido oeste-leste (W-E), sendo que

numa pequena porção ao sul ocorre o divisor de águas subterråneas, cujo traçado no
sentido norte-sul (N-s) faz com que parte destas águas convirjam para a vertente
imediatamente próxima ao limite sul do lixåo, podendo comprometer a qualidade das
águas da microbacia vizinha.

Comparando os mapas potenciométricos (Figuras 2.7 e 7.9) com o mapa de
contomo do aquitarde (Figura 7.6), tem-se que as curvas isopotenciométricas possuem

a mesma tendência das curvas de isoprofundidades, ou seja, o topo do aquitarde
caracteriza o nível de base do aqúífero e da sua descarga local.
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Tabela 7.2 - MedlçÕes dos níveis dágua dos poços de mon¡toramento

poços t' CÁMP-ANHA 2'CAt PANHA 3. CAüPAI{HA 4. CAMPANI|A 6. CAMPANHA ô. CAMPAì|HA
. 02-rul{0 06-ago{t0 08-set{0 28-out{¡o o3-dez{O 06..Jan-{I

Pluv¡ometria 54¿Í' mm 6480 mm 132,60 mm 106,30 mm 202tm mm 259,¡t0 mm

19,00 19,18 19,31 19,42

PM06 7,78 8,41 4,ß 6,85 5,95
PM07 4,73 4.88 3.83 4,62 4,56

PM03 r 1,03 12,00
PM04 17,03 17,45
PM05 8,28 8,42

PMor 19,05
PM02 11,23

PM08 5,63
PM09 5,48
PM10 4,62
PMl l 4,92

PCOI(')

19,15
11,42

4,66

1 1,06
11,O4
17,31

1126
11,08
17,10

'11æ
10,78
17,2'l

11,1 I
10,70
17,O0
4,26
2,96
2,95

6,26 8.18 7.69

5,92 4,O7 4,80 3,95 1,90
5,75 4,33 4,43 4,42 2,26

326 41a 3,3f)
5,28 4,50 4,57

3,30
4,75 4,60
2,66 2,40PMl2 4,72 4,68 2,O9 2,78
9,42

f) rc01 oSá suj€ito a bomb66mento paÞ uso dE propr¡€dado aural

Ensaios de permeabilidade ø siÍu foram realizados em poços de mon¡toramento

nas duas pr¡ncipais vertentes de descarga das águas subtenåneas. No pMO5 situado
na vertente da porção central a condutividade hidráulica (K) obtida foi 2,51 x 10 s cm/s,
e no PM08 a norte a condutividade apresentou um valor de 3,42 x 10-5 cm/s.

Para â vertente central, tem-se um gradiente hidráulico (i) de 9,6% (0,096) e a
velocidadg das águas subterråneas obtîda foi 3,2o m/ano, e para a vertente norte, com
um gradiente de 8,1% (0,081) a velocidade é de S,17 m/ano. Tem_se então, como
velocidade média para a ârea 4,18 mtano.

Apesar do gradi€nte hidrául¡co na vertente norte ser menor, a permeabilidade e
a velocidede são um pouco ma¡ores com relação a verlente central. lsto se deve a

característ¡ca ligeiramente mais arenosa das fácies sedimentares da vertente norte.
Os CEMs realizados na área detectaram anomalias de condutividades elétr¡cas

interpretadas como as massas de l¡xo entenadas na área e l¡x¡viado produzido
contaminando o solo e água subtenânea.

Numa análise conjunta dos mapas potenc¡ométricos e de isocondutividades
aparentes obtidas com e EM31, tem-se que a pouca influência da zona saturada
durante a investigação até g metros foi importante, po¡s foi possfvel mapear as massas
de lixo cqm o lixiv¡ado produzido (Figura 7.3), sendo que na investÍgaçäo até seis
metros, também foi possível detectar a pluma contam¡nante que coincide com o fluxo
esperado a partir das fontes de contaminação para as zonas de descarga das águas.

Já o EM34 conf¡rmou a presença das massas de lixo e influenc¡a do lixiviado na

10,7 9,87
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área do lixåo, entretanto seus resultados não foram sat¡sfatór¡os guanto ao
mapeamento da pluma que avança para as zonas de descarga, a partir das áreas
fonte, segundo o fluxo subterrâneo.

Estes resultados pouco satisfatórios se devem a influênc¡a cumulativa da
camada mais resistiva interpretada das sEVs e confirmada como aquitarde local. como
observado por MENDES (1987) a condutividade elétr¡ca é aparente, ou seja, é o
resultado da ¡nteraçåo da condutividade de cada parcela do solo. A med¡da obtida é
uma condutividade global, sendo uma resposta cumulat¡va do efeito de cada parcela do
solo partindo da superfície até a profundidade de alcance dos equipamentos.

No caso estudado, como o aquitarde é mais resistivo que as camadas
superiores, sua contribuiçäo na condutiv¡dade aparente final global é maior. lsto ocorre
na área quando util¡za-se o EM34 em invest¡gaçöes mais profundas ultrapassando os 6
metros. lsso é ma¡s notâdo, nas áreas onde o aquitarde é mais raso, nas porções
centro-norte. o mesmo ocorre sob a influência do lix¡v¡ado impactando as águas
subterâneas, que aumenta a condutividade elétrica da água. Entretanto, esse lixiviado
não foi suf¡ciente para conferir à condut¡v¡dade global medida valores superiores às
condutiv¡dades de backg round.

7.2.3 As var¡ações dos níveis d'água no tempo

Os mapas potenciométricos e as Figuras 7.9, 7.1O e 7 .1,1 demonstram as
variaçöes dos níveis d'água no tempo influenciados pelas chuvas. Tal fato está bem
representado pelas segunda e terce¡ra campanhas. A segunda cÉ¡mpanha, que
apresentou os níveis mais baixos foi realizada em 6 de agosto, numa época muito seca
precedida por uma estiagem prolongada iniciada em março (Quadro 6.1). com a
chegada das primeiras chuvas, entre os dias 2g de agosto a 4 de setembro (euadro
7.1), os níveis d'água elevaram-se, respondendo rapidamente à recarga induzida por
estas primeiras chuvas.



Quadro 7.1 - Prec¡pitaçöes d¡årias dos mes€s de julho 2000 a jane¡ro 2OOl

Fonte - ln*itt¡to Agronôm¡co de Campinas - (lAC)
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Figura 7.9 - Variaçôes dos níveis d'água dos poços de monitoramento

A partir daí, as variações dos níveis d'água acompanharam as variações

pluviométricas. Entretanto, há poços com características diferentes quando observadas

as variações de seus níveis ao longo do tempo. De posse dos dados da segunda

campanha mais seca e, quinta campanha, jâ na época mais chuvosa, foi elaborado o

mapa da Figura 7.12, que apresenta as var¡ações.dos níve¡s d'água entre estas duas

campanhas, de onde tem-se que:

- os poços situados a montante e na linha dos divisores d'água (PMs 01,02 e

04) apresentam as menores var¡ações de seus nÍveis d'água (Figura 7.1O)',

-os poços próx¡mos às massas de lixo (PMs 03, 06, 08, 09 e 10, exceto o

PM1 1), apresentaram var¡açöes de níveis d'água rnais significativas (Figura7.11).

Quanto ao PM11, este está situado irnediatamente a jusante de um dos diques

de captaçäo de águas superfic¡ais e percoladas no lixão (Figura 7.12). Este dique

encontra-se com água durante todo o ano, funcionando como um reservatório de

armazenagem de água disponível continuamente para infiltraçäo, mantendo assim com

poucas variações os níveis d'água registrados no poço.
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Ao contrário do que ocone a montante, a supertície da área do l¡xåo apresenta-se

bastante regular¡zada com baixas decl¡vidades e, apesar da coberlura vegetal estar

restrita å porção sul, toda a área do l¡xão compreende uma grande superflcie de

interceptação das águas precipitadas, po¡s não há sistemâs de drenagem que separem

as águas pluviais das águas percoladas. Estas misturam-se, parte escoa

superficialmente, e também ¡nfiltram-se. Como existe.um grande volume.infiltrado, isso

acaba causando uma elevação do nível freát¡co, imediatamente abaixo do resíduo,

devido a ma¡or permeabil¡dade do lixo. Esse efeito é mostrado por (HOLMES 1983

apudGUIGUER, 1987) e FREEZE & CHERRY(1979).

Tal fato apresenta indícios de estar ocorrendo, pois são comuns as surgências

de lixiviado nas periferias das áreas com resíduos, principalmente na época das

chuvas. Essas águas seguem para fora das canaletas e daí para o dique de contençáo.

Adicionalmente notou-se que com a precip¡tação há uma elevaçäo do nível freático,

ocasionando e deslocamento do div¡sor d'água original (PM01 ) junto ao limite NW da

área de estudo (Figura 7.13).

OMsor è^g at Sûbr.n¡n..Ê

I

o"o, V I

-_t___
s4.mdo oddnôr dô t6m

u,

k-l

Figura 7.13 - Seçáo esquemåt¡ca do nivel d'água..abaixo do aterro



7.3 Qualidade das åguas subterrâneas

Foram realizadas seis campanhas de amostragens das águas subterrâneas nos

poços de monitoramento. Estas campanhas foram realizadas no período de julho de

2OOO a jane¡ro de 2001, sendo as campanhas de agosto e novembro mais completas e

representativas de épocas mais seca e chuvosâ, respectivamente.

7.3.1 As var¡ações das condutividades elétricas ao longo do tempo

A água é um solvente de muitos sais e alguns tipos de matéria orgånica, sendo

eficiente na dissolução por possuir alta constante dielétrica e suas moléculas tenderem

a combinar com outros íons para formar íons h¡dratados. A água subterrånea pode ser

vista como uma soluçåo eletrolítica, po¡s aproximadamente todos os const¡tu¡ntes

maiores e menores dissolvidos estão presentes na forma iônica. Em geral os

constituintes iÖnicos dissolvidos podem ser determinados pela capacidade da água de

conduzir corrente elétrica. Esta propriedade é definida como condut¡vidade elétrica

sendo expressa em ps/cm.

As condut¡vidades elétricas (CEs) das amostras variaram de 1 1,8 a 1.929,0

¡rS/cm, e foi assumido que valores até 80 ps/cm são considerados como valores de

background, estabelec¡do a part¡r do PM02, que está localizado a montante do l¡xão e

livre de sua influência.

As Figuras 7.'14 e7.15 apresentam as curvas de ¡sovalores das condut¡vidades

de 06 agosto e 03 dezembro de 2000, respect¡vamente-
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Figura 7.16 -Variações das condutividades elétricas ao longo do tempo dos poços com
valores acirna de 80 ¡rS/cm)

A influência das cAuvas, que contribuem significativamente na disponibilidade de

água para infiltração, lixiviação e solubilização, gera comportamentos interessantes a

serem considerados:

- o PM06 situado sob influênc¡a da porção centralonde há menos lixo disposto e
que, ¡nic¡almente possui valores abaixo do background no período seco, possui,

entretanto, seus valores triplicados com a chegada das chuvas. Enquanto o pM05,

situado na mesma vertente, mas do outro lado da drenagem, conservou valores
sempre abaixo do background. Porlanto, quando se observa a distribuição das massas

de lixo (Figuras 7.14 e 7.15) e os mapas potenciométricos (Figuras 7.7 e 7.8), nota-se
que sornente o PM06 está sob influência da água que percolou a área com lixo;

mostrando a influência direta das chuvas na lixiviação/solubilizaçäo dos constituintes
do lixo;

- o PM11 apresentou as CE mais altas registradas na área durante todas as

campanhas (1650,0 a 1929,O ¡rS/cm), havendo um pequeno aumento com a cÌregada
das chu¡as. Novamente acredita-se à influência das chuvas no percolado, embora corn
pouca variação ao longo do tempo. tsto se deve, conforme observado anteriormente
para as variações dos níveis d'água, ao fato do poço estar situado imediatamente a
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jusante de um dos diques de captaçåo de águas superficial e percolada no l¡xão. Este

dique encontra-se com água durante todo o âno, funcionando como um reservatório de
armazenagem de percolado disponível continuamente para ¡nf¡ltração, mantendo com

poucas variações os níveis d'água e da condutiv¡dade elétrica (2000 ps/cm em média

durante os monitoramentos).

- o PM01 aumentou a CE signif icativamente na segunda campanha em

deconência do início das chuvas após longo período de est¡agem. Tal fato pode estar
relacionado à ¡nf¡ltraçäo e à elevação do nível d'água dentro do lixão, deslocando o

divisor d'água da área do PMOí para dentro do lixáo, e o fluxo se fazendo em direção
ao PM01, neste ¡nstante pertencente a outra microbacia a noroeste (Figura 7.13).

A distribuição dos poços pela área, e os mapas de isovalores de CE e
potenciométricos ¡nd¡cam que a pluma de contaminação at¡ng¡u as águas subtenåneas
e avançou para além dos l¡mites do lixão:

- na porção sul a pluma avançou para a outra microbacia comprometendo a
qualidade de suas águas (PM03);

- na porção central, o impacto é menor, devido à distribuiçåo e menor quant¡dade

de lixo nesta área. Na época de seca as cE nos pMs 0s, 06 e 07 estão abaixo do
background. Entretanto, durante a época das chuvas, a pluma avança pelo lado da
vertente que possu¡ lixo d¡sposto, impactando as águas subtenáneas, como
comprovado pela elevação da CE no pM06 (17S,8 pS/cm). A 200 m a jusante o pMO7,

entretanto, não se reg¡stra mais os indícios de contam¡naçåo apresentando 50,4

¡:S/cm;

- a porção norte é a mais impactada devido a grande quant¡dade de lixo ali

disposto atualmente. o lixo ocupa toda esta área, cuja frente de disposição, drenos e
d¡ques de l¡x¡viados, encontram-se muito próximos das surgênc¡as da vertente norte
que contribuem ao córrego. o aumento da quantidade de lixo e, da ¡nfiltraçäo
principalmente pelas chuvas, sugerem o aumento do nível d'água dentro do lixão,

deslocando o d¡visor d'água e alterando o fluxo em direção à m¡crobac¡a vizinha a
noroeste (Figura 7.13). E também, o continuo lançamento de lixo e a presença de valas
e diques abertos no solo sem qualquer impermeabilização aumentam a superfície de
iñfiltraçao destas águas percoladas, fazendo com que a contam¡nação chegue às
águas superficiais, como indicado pelo pM12 (2BO,O a 1069,0 ps/cm), situado
imediatamente ao lado do córrego e do exútório da vertente norte, ou seja, na área
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princ¡pal de convergência das águas subtenåneas, que compreendem a pr¡ncipal área

de descarga da vertente.

7.3.2 Caracterazação da compos¡ção quim¡ca da água

O ANEXO 3 apresenta as concentraçöes dos elementos quím¡cos nas águas

subterrâneas durante o monitoramento de julho de 2000 a início de janéiro de 2001. O

balanço ¡ônico apresentou alguns valores acima do recomendado, ¡sto pode ter

oconido dev¡do a falta de mais informações e a restr¡ção dos trabalhos de campo,

entretanto este trabalho näo analisa ambientes geoquímicos, a ênfase é a

caracterização com geofís¡ca

Dos 31 parâmetros ânalisados, 21 oconem em concentrações ac¡ma dos

valores de background (PM02), e ainda, comparando estas concentrações com os

valores máx¡mos permitidos (VMPs) pelos padrões de potabilidade da Portaria 36 do

Ministério da Saúde tem-se que os constitu¡ntes Cl-, NOs", Fe total, Mn2*, Al* e Ba*

podem oconer em concentrações acima das permit¡das, caracterizando estas águas

como impróprias para o consumo humano.

Estes resultados ev¡denciam a influênciâ do l¡xo sobre ã m¡neralização total das

águas subterråneas. De posse dos íons maiores (Cl-, Na-, Ca2*, Mg2*, HCO3', e SO42),

que caracterizam a composição química das águas naturais e normalmente

compreendem ma¡s que 90% dos sól¡dos totais dissolv¡dos (FREEZE & CHERRY,

1979), plotou-se no diagrâma de Piper (Figura 7 .17) as amostras coletadas nas

campanhas de agosto e novembro, mais completas e representat¡vas de épocas mais

seca e chuvosa, respect¡vamente.

O diagrama ev¡dencia que as águås menos mineralizadas, consideradas näo

contam¡nadas, são b¡carbonatadas m¡stas. Estas são normalmente associadas as

águas de recarga pela chuva e comuns ao Sistema Aqüífero Tubarão (DAEE, 1981). Já

as águas consideradas contaminadas são cloretas-sódicas, cujos íons cloreto e sódio

são bastante comuns em chorumes de lixões domést¡cos.

As conelaçöes de Pearson (ANEXO 4) demonstram a relaçäo elevada entre a

condutividade elétrica e os eletról¡tos Cl- e Nat (0,96 e 0,97) destas águas. Esta relaçåo

toma-se mais ev¡dente quando a comparação é feita com os poços considerados não

contaminados (<8opS/cm) e contaminados (>80¡rS/cm), os quais apresentam as
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conelações (O,17 e O,47), e (0,95 e 0,96), respectivamente para estes poços e
eletról¡tos (ANEXO 4)

Os mapas das figuras 7.18 e 7 .19 apresentam as ¡soconcentrações dos
eletrólitos cloreto e sódio, e demonstram estreita relação com a distribu¡ção das
condutividades elétricas (Figuras 7.14 e 7 .15).

E, novamente, comparando estes mapas com os mapas de isocondutividades

aparentes obtidos pelos caminhamentos eletromagnéticos (CEMs) com o EM31
(Figura 7.3), que apresentou os melhores e ma¡s s¡gnificativos resultados, tem-se uma
boa conelação, ¡nclusive com os fluxos advectivos e dispersivos esperados a partir das
fontes de contaminação para as zonas de descarga do aqüífero.
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7.3.3 Dlqtribuição dos pÉnclpais constftuintes e da pluma de contamfnação

Para efeito de interpretação da distribuição dos constituintes, a área sob

¡nfluênc¡a do lixâo foi d¡v¡dida em cinco porções, segundo as ¡nformações obtidas das

investigaçöes geofísicas, potenciometrias e d¡stribuição das CEs,.

A área a montante foÍ dividida em duas porções. Uma considerada de

background (PM02) e, portanto, livre da influênc¡a das massas de lixo enterradas. E

uma outra porção à montante noroeste (PM01) sob influência da elevação do nível

d'água dentro do lixåo e deslocamento do divisor das águas subterrâneas.

A jusante há três outras porções. A norte que compreende a vertenle mais

próxima da atual área de disposiçáo e do cónego, onde eståo situados os poços PMs

08, 09, 10, 1'l e 12. A porção central, com menos lixo disposto, onde estão os PMs 05,

06 e 07. E por fim a porção sul sob influência da antiga área de disposição, cuja pluma

avançou para a outra microbac¡a (PMs 03, 04 e PC01).

A Tabela 7.3 sintetiza a distribu¡ção dos constituintes analisados. Destacam-se

os parâmetros Cl-, Na*, ca2*, Mg2*, K, NHa*, NO.', Fe*, Mn2* e Alc em concentraçöes

superiores a 5 mg/L, sendo o cloreto e o sódio os ma¡s marcantes e, secundariamente

o cálcio e magnésio.

Tabela 7.3 - Distr¡buiçåo dos constituinles analisados na área de esludo

Porçåo Norte Porçåo Cental Porçåo Sul Monfantè (PMo1)

> Background

cl - Na* - ca2* -
Mg'?*-K-NFL*-
NHg NU"¡ - NOg* -
SO4 - Fe3+ - Fe2+ -

Mn2* - Al* - Bâ' -
cd'?* - Mo -sn -sl'
- Znz'

cl - Na* - ca2* -
Mgt'-K-NH¿'-
NHs - NOe' - SO¡ -
Fes* - Fe2* - Al* -
ea* - sÊ

cl - Na* - caz' -
Mgt. - tC - NFk" -
NH¡ - SO¡ - Alc -
Fe3*-Fe2*-Mn2'-
Ba*-Mo-sn-sf*
- Zn2'

cf - Na+ - ca2+ -
Ìúg2* - x* - NLtr. -
€Or - Alc - Fe¡* -

Fe?' - Mn2' - Ar -
Ba*

> 5 mgrL

cl' - Na* - ca2t -
l\4g2*-K*-NH{'-

N{"¿ - Nos* - So¡ -
Alc-Fe3*-Mn2*

o- - Nâ* - No3" -
SOa - Alc

cf - Na* - ca2* -
Mg'z* - K- - NH4. -
No3* - so4 - Alc -

Fe3'

cl-- Na* - SO4 -Alc

0,1 a 5 mgrL
NHs-Al*-Ba*-Mo

-sn-sl*-znã
ca2* - Mg?' - K' -

NH4* - Nft - Fe3* -

Mn2*-Af-Ba*-sn

NH3 - Fe2* - MnÞ -
Ba* - Mo- sÉ*

cl-câ'?*-Mg"-K*
- NH4'- Fe3* - Fe2* -

Mn2' - Al*

< 0,1 ingrl cdz' cd2* - sf* Sn - Zn2*
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A maioria destes constituintes ocorrem em todas as porções impactadas, mas
pr¡ncipalmente nas vertentes norte e sul. Na porçâo central o impacto é menor, em
geral, as ma¡ores concentrações são observadas no pMO6 que está no lado da
vertente que possui l¡xo enterrado

A série nitrogenada (NHa*, NH¡ e NOs-), está presente principalmente na vertente
norte, em especial no PM08 que apresentou concentrações elevadas ao longo de todas
as campanhas. Estas concentrações se devem à proximidade do poço com as valas de
disposição de residuos hospitalares e dos resíduos da indústria LopESco ricos em

matér¡a orgân¡ca.

O restante dos metais estão presentes em concentrsçöes que variam de O,O1 a
<smg/L, também em todas as porçöes impactadas, entretanto, nota-se que os metais
pesados (Cd2", Mo, Sn, SÉ* e Zn2*), ocorem quase gue exclusivamente nas porções

norte e sul.

Dentro da faixa de pH observado na área, estes metais são mu¡to pouco móveis,
sendo asF'im suas presenças se restringem ås proximldades do lixão, até onde as
condições redutoras favorecem sua mobilidade. Assim tem-se que os metais (ferro,

alumínio, manganês e bár¡o), e metais pesados ocorrem principalmente nos pMs 01,

03 e I 1, que eståo situados ¡mediatamente ao lado das massas de l¡xo.

A tçndência geral é o aumento das concentrações de todos os constituÍntes com
o aumento das precip¡tações a partir do início das chuvas. Esta tendênciq no pMo1,

enfatizada principalmente pelos metais Fe, Mn, Al e Ba, confirmar¡ o deslocamento do
divisor devido ao aumento das precip¡taçðes com elevação do nfvel d'água dentro do
lixão, criando um fluxo de águas contam¡nadas rlo lixão para o pM01 e daí para a outra
microbacia a noroeste (Figura 7.1 3).

Um bom parâmetro indicador da poluição advinda de aterros, dêve apresentar as
seguintes características: ser encontrado no lixo; ser móvel na água; ser pouco

sensível aos procêssos de troca iônica e outras reaçöes qulmicas no solo para se
manter em solução; ter baixas concentrações nas águas adjacentes nåo poluldas; e ser
facilmente analisado. os resultados do presente estudo mostraram que o cloreto, sódio
e a CE são os melhores ¡ndicadores da contaminaçåo das águas.

o cloreto é um íon que possui características que lhe confere grande utilidade na
interpretação das análises das águas subtenåneas, tais como, eståo presentes em

vários tipos de rochas em concentrações muito baixas; não part¡cipam de forma
signif¡cat¡va em reações de oxiredução; nåo formam nenhum complexo com outros
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íons, a menos gue a concentraçåo de cloreto seja extremamente alta, näo formam sais
de ba¡xa solubilidade; näo são adsorvidos de forma signif¡cativa nas superfícies

minerais e tem poucos papéis bioquímicos vita¡s.

Estas característ¡cas o tomam um íon muito pouco reativo e sua pluma

representa o alcance máximo da água impactada pelo lixiviado produzido no lixão. As
concentrações de cloreto exibem um declínio gradual na direçåo do fluxo d,água

subtenånea, isto é primeiramente atr¡buído à dispersâo hidrodinâmica. Assim tem-se:

- na vertente norte, os teores de cloreto nos limites do lixäo (PMs 08 e 11 durante

os períodos seco e chuvoso) säo cerca de 770 vezes (385m9/L) a mais de 1200 vezes
(648m9/L) maiores que os de background (próximo a 0,5 mg/L). Observando-se os
poços PM11 (próximo à área fonte) e PM12 (zona de descarga no córrego), temos que

as concentrações diminuem em direção a zona de descarga, principalmente no período

mais seco (54m9/L). No período mais chuvoso do monitoramento quando tornam-se

ma¡s elevadas as infiltrações e lixiviaçäo do lixo, cerca de 36% (236mg/L) da
concentração inicial foi descanegada nas águas superficiais do córrego;

- na vertente central, a concentração máxima encontrada no limite do lixåo, dada
pelo PM06, loi de 44 mg/L, mas a 200 m a jusante, o PM07 não apresentou mais
cloreto acima do background;

- na porção sul não há poços suficientes para a delimitação da pluma, porém o
PM03 apresentou uma concentração máxima de236 mg/L, demonstrando que a pluma

avança para além dos lim¡tes do lixão, já em outra microbacia, podendo atingir a
surgência existente na drenagem próxima, gue contribui no córrego principal;

- na porção à montante, há também, um avanço da pluma durante as épocas de

chuva para outra microbacia a noroeste, devido a elevação do nlvel d'água dentro do

lixão, alterando a linha de d¡visor e fluxo d'água subtenånea.

Salienta-se, ainda, que não foi possível real¡zar análises microbiológicas e de

compostos orgånicos; contudo, a presença de coliformes e fenol detectado por

PROMINER (1996), pode estâr ind¡cando a presença destes nas águas subterråneas.
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I Conclusão

Do objet¡vo inicialmente proposto considera-se que impacto na qualidade das

águas subterånea foi caracterizado. Portanto, deste estudo conclui-se:

- o lixão está impactando as águas subterråneas em sais, metais e metais

pesados; e também, apesar de não terem sido realizadas análises m¡crob¡ológicas e

compostos orgånicos, há a possibilidade de contaminação destas águas por estes

paråmetros;

- o aqüífero é definido como do tipo livre e raso com profundidade média na área

de estudo de I metros, e seu nível de base e da sua descarga local é dado pelo topo

do aquftarde, pois o contorno de sua superfície possui a mesma tendència da

potenciometria da área, que possui fluxo predominante no sentido w-8, sendo que

numa peguena porção ao sul ocone o divisor de águas subtenåneas, cujo traçado N-S

faz com que parte de suas águas convirjam para a vertente imediatamente próx¡ma ao

limite sul do lixão, comprometendo a qualidade das águas subtenâneâs da microbacia

vizinha;

- a potenc¡ometr¡a apresenta uma variação condicionada às características

pluviométricas do clima da reg¡ão. Nos meses mais secos, os nÍveis eståo ma¡s baixos

e elevam-se com a chegada das chuvas;

- dev¡do a conformação da supeffície baslante regularizada do lixão e da

d¡str¡buiçåo das massas de l¡xo, toda a área compreende uma grande superfíc¡e de

interceptação das águas precip¡tadas. lsto faz com que um grande volume de água

inf¡ltre e eleve o lençol freático, ¡med¡atamente abaixo do resíduo, devido a maior

permeabil¡dade do l¡xo. Com esta elevaçâo há o deslocamento do divisor d-água

original para dentro da área de disposição, e alteraçäo do fluxo das águas para a outra

microbãcia à montante noroeste;

- as condut¡vidades elétr¡cas também estão relacionadas a pluviometria e aos

íons cloreto e sódio, pois em épocas de chuva aumenta a disponibilidade de água que

percola o lixão, lixiviando seus constituintes;

- a partir da interpretação da SEVs foi possível definir um modelo de camadas

geoelétr¡cas para a área. Estas camadas são correlacionáve¡s às camadas não

saturada e saturada, mas pñnc.ipalmente ao aquftarde definido a partir das perfurações;

- os CEMS com EM31 em investigações até 6 metros apresentaram os

resultados ma¡s sign¡ficat¡vos, sendo possível mapear as massas de lixo enterradas, e
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também detectar a pluma contaminante que coincide com o fluxo esperado a partir das
fontes de contaminaçåo para as zonas de descarga,

- os cEMs com o EM34 confirmaram a presença das massas de lixo e influência
do lixiviado dentro da área do lixão, entretanto, seus resultados sâo pouco satisfatórios
para o mapeamento dâ pluma, segundo o fluxo subtenåneo. lsto se deve a influência
dâ camada resistiva correlac¡onada ao aqu¡tarde, pois a influênc¡a cumulativa de sua
parcela nas condutividades aparentes globais é muito elevada, sobretudo na
invest¡gações super¡ores a 6 metros;

- a apl¡caçåo de métodos indiretos representados pelas investigações geofísicas
nos procedimentos de sEV e cEM, mostraram-se útil no estudo de caracterização do
impacto, contribuindo para uma melhor representatividade das investigações d¡retas,

- a tendência gerâl é o aumento das concentråções, de todos os-constituintes
analisados, com o aumento das precipitações â partir do início das chuvas, sendo que
os princ¡pais indicadores do impacto nas águas subtenåneas são a cE, cloreto e o
sódio;

- estes indicadores indicam que há alteração na qualidade das águas
subterrâneas, cujo os principais ¡mpactos seião ¡a. vedente norte com a contamÍnação
atingindo as águas superficiais do cónego; na vertente central o ¡mpacto é menor com
o avanço da pluma somente na época das chuvas; e nas porções sul e noroeste, não
há poços suf¡cientes para del¡mitação da pluma, contudo, esta avança para além dos
limites do lixão, já em outras microbacias.

- e por f¡m, temos como resultado, que um estudo clássico de avaliaçäo de
impacto conduzido a partir de um reconhecimento prévio do empreendimento, geologia
e feições h¡drogeológicas, seguido de investigaçÕes indiretas, neste caso das
sondagens elétricas verticais e caminhamentos eletromagnéticos com investigação até
seis metros com o EM31, são de grande valia para a melhoria da avaliação e
representatividade dos métodos d¡retos para a caracterização do impacto na qualidade

das águas subteråneas
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ANEXO 1

SoNDAGENS ELÉTRICAS VERTICAIS (SEVs¡
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ANEXO 2

SEçÕES L]TOLÓGrcAS E CONSTRUTIVAS
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ANEXO 3

ANÁLsES QUíMIGAS DAs ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
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Anál¡ses quflflicqs da 5â campanha reqlzada em 03 de dezemhro de 2000

PARÂMETROS

:E

STD

PH

r

¡nidades

Alc

Na

u$/cm

ct

PMOl

mc/t

K

53,10

)a

PMO?

i/tq

mo/t

a

r3,90

ìo,

PMO3

fno/t

23,4O

!H¡

490,p0

a

mo/L

55,@

5,36

uo.

PM04

mg/L

23,70

n,a

þ,70

!o,

39,30

mg/L

6,@

12,O0

5.00

¡ Kjeldâhl

FMOS

mo-/l

22,9

h.a

0,62

¡ Amoniacal

1.58

97,@

mo/l

139.00

5,36

PMOÞ

<5

l.æ

tsalanco ¡ônico l%)

23,20

mo/L

78,00

n.a

0,3s

0,s1

175.4

m(r/l

23.00

5,52

125,W

FMOT

0.13

7,4

23.30

mo/l

n.a

2,Æ

41,10

. 0,q2

0,24

50.t0

21,@

4,&

MC/L

?1,40

PMOs

ss

2,m

1,09

22,70

mg/L

n,a

1,30

22.70

5'@

. q,02

112,20

< 0.Þ

5,04

9.10

PMOg

3,30

12,00

< p,5

0,00

23,70

5

n.a.

41,0Q

I,10

5,30

608.00

0,24

< 0,5

< 0.02

4,79

6,q0

44.0q

PMlO

t,20

1,20

< 0.5

-26.05

0,@

22,Ð

n,a,

1,80

I,50

o,97

< 0.02

0,62

< 0.5

390,@

4,æ

17,09

PMl1

<5

4,30

-30.91

2.æ

0,00

22,æ

n

q,40

1,80

4.20

r929,0(

0,53

<qs

0.24

5.09

æ.00

0,@

PM1'

0,98

4,00

< 0,5

0,@

13.4E

23,20

71.00

1,Q

1,30

< 0,5

1,ql

0,62

4.97

45,00

n.N

PC01

4,s0

11,(X)

r 2,00

32.24

0,@

26,0P

22

1,?0

3,20

0,14

< 0,5

0.53

19,20

'13,00

4,U

87.00

11,00

s,q)

0,96

0,00

L.D

€,60

20.70

320,@

n,a

þ,sq

6,00

Q,74

<q5

1,00

ô4q,@

5,33

13.@

11,00

3,80

29,@

0,00

16,23

97,m

31.fi)

Portaria 36

22

L21

<0,02

r 0,5.

0,14

20,00

æ6,q0

49,00

5.40

103,00

17,@

25,90

23.@

0,31

44,OO

0,9?

< q,5

o,74

q4,00

4.70

9,7q

19.00

.15,07

< q,o:¡

1.00

2E.00

f 0,9

< 0,02

'1,30

< p.5

45,@

7,90

2,10

5.04

< g,os

o,s

. 9.5

0.20

97,00

< q,05

1.10

-26,E5

1,70

< 0,0:i

f 0.5.

1,50

1,30

2so

4,50

< 0,5

0,00

2,15

< 0,5

. q,0f

0,20

0.00

6,9E

< p,s

'1,50

< Q,s

400

{'1,42

< 0,1

< 0.æ

10



Análises químicas da 6a campanþa reqlÞada em 06 de janêiro de 2000
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ANEXO 4

CORRELAçOES DE PEARSON



ÇprrçlaçåaqePeqrçpnç011çtpdc€g$poçqs(FMç91 *q?-03-04=0n-0$-07-09-09-19-J1-1?ePC01)



(lood á ¿ô - E0 - ¿0 1.0 slfid) ilc/brt bå þp 1 Þòl¡t?l€ sþÊÞiruhÞqôÞ r¡rdd éöCöó so erlt¡Þ tróðlpEd ðþ ðç5Þtoljbó



çorrelaçåq dS P€arson qntrÊ qð poçqs com sqndqt¡\rideqg alÉl(ea Þ dq 80 Us/crn (Fi4ç 03 - 06 - 0q. 0E - '10 - 1'l e 1?)


